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Foto: v.l.n.r. CdK Arthur van Dijk in gesprek met Gert Zagt, burgemeester Freek Ossel en Alexander Dalenoort, kabinetschef CdK. Foto: Douwe van Essen

Commissaris van de Koning
tevreden over profielschets
Door: Herman Stuijver
WIJDEMEREN- Arthur van Dijk,
de nieuwe commissaris van de
Koning van Noord-Holland, bezocht de gemeenteraad. Hij complimenteerde de vertrouwenscommissie met de profielschets
voor een nieuwe burgemeester
die Wijdemeren in november
welkom kan heten.
Nu de fusie met Hilversum definitief is afgeblazen, gaat men
op zoek naar een opvolger voor
Freek Ossel die als waarnemer
functioneert. De zes fractievoorzitters vormen samen met de
griffier en gemeentesecretaris de
vertrouwenscommissie die zes
keer vergaderde om een uitgebreide profielschets voor de kandidaten op te stellen. Voorzitter
Gert Zagt lichtte dat document
toe, af en toe met een aanvulling
van een van de andere fractievoorzitters. De CdK vertelde het
een en ander over de procedure
en stelde enkele vragen.
De gemeenteraad wil een burgemeester die straks deel uitmaakt
van het Wijdemeerse dorpsDNA. Een betrokken, besluitvaardige en omgevingsbewuste
netwerker die communicatief

sterk is en de verbinding zoekt.
“Een mooi stuk van de vanavond mooiste gemeente van de
provincie”, zei Van Dijk met een
knipoog “maar hoe moet een
burgemeester zich dat dorpsDNA eigen maken?” Dat wist Jan
Verbruggen wel: je staat midden
in de samenleving als je veel contact hebt met de verenigingen en
de vrijwilligers in de vijf dorpen.
“Vooral als er ijs ligt, komt de
ware dorpsidentiteit naar boven”,
meende Verbruggen.
Lange procedure
De commissaris legde uit dat het
proces best lang duurt, omdat
er ook in Huizen en Laren een
nieuwe burgemeester wordt gezocht, plus dat het zomerreces de
werkzaamheden zal vertragen.
Van Dijk voert eerst gesprekken
met de kandidaten of ze voldoen
aan de wettelijke eisen, waarbij
ook justitie, AIVD en de minister van Binnenlandse Zaken de
man of vrouw zal checken op
onder andere ‘integriteit’. “Daarom is het van groot belang dat
er niets uitlekt”, zei Van Dijk met
nadruk. “Google weet vaak eerder iets van u dan uzelf”, waarmee hij op de gevaren van de

digitale nieuwsuitwisseling wees.
Iedereen kan meekijken. De vertrouwenscommissie vervolgt de
procedure met de ‘benoembare’
kandidaten. Uiteindelijk blijven er twee geselecteerden over,
waaruit de minister een keuze
maakt.
Platgetreden paden
In de vergadering van een uur
werden nog meer aandachtspunten over het profiel besproken,
waarbij nogal wat platgetreden
paden werden betreden. Maar de
toekomstige burgemeester mag
ook een beginner zijn, mag de
eerste tijd nog buiten de dorpen
wonen en heeft geen bezwaar tegen informele omgangsvormen
wat in dit gemeentehuis usance
is. Stan Poels vertelde dat de raad
bezig is met het ‘nieuwe’ vergaderen, met minder detailvragen
en meer op hoofdlijnen kaders
stellen in beeldbepalende sessies,
met de bewoners. Sieta Vermeulen zei namens allen dat ze in
Wijdemeren een burgemeester
willen die van aanpakken weet,
wel eens buiten het protocol zelf
een probleem oplost. “Zelf een
speech schrijven bijvoorbeeld.
We hebben hier geen bestuurs-

adviseur”, zei ze. Waarop Van
Dijk later antwoordde dat zo’n
adviseur wellicht wel zou kunnen helpen als Wijdemeren actief mee wil doen in de regio.
Eensgezind
De raad was opvallend eensgezind. Het is te hopen dat men
dat vol houdt, want Gert Zagt wil
graag dat alle politieke partijen
de nieuwe burgemeester een gezamenlijk visie op de toekomst
presenteren. Dan weet hij of zij
welke richting het uit moet. Eén
Gooi en Vechtgemeente of? Uit
de enquête onder 595 inwoners
was naar voren gekomen dat
een jong en fris persoon onderaan het wensenlijstje staat. “Dat
maakt de kring waaruit gekozen
kan worden erg ruim”, sloot de
Commissaris van de Koning af,
die ook de zichtbaarheid naar
buiten en de open cultuur noemde als belangrijke profielpunten.
Om te verkennen of Wijdemeren
echt zo mooi is als de chauvinistische raadsleden beweerden,
bracht Arthur van Dijk afgelopen
maandag een bliksembezoek aan
de Loosdrechtse plassen en andere hotspots van Wijdemeren.

NEDERHORST DEN BERG - Voor
vrijdagavond 5 april a.s. heeft
de Historische Kring een lezing
op het programma staan over
Immaterieel Erfgoed. De lezing
wordt gehouden in de Bergplaats en begint om 20.00 uur.
Spreekster die avond is Ineke
Strouken, oud-directeur van
het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. Zij
heeft aan de wieg gestaan van
het Unesco-verdrag ter bescherming van immaterieel
erfgoed.
Tradities, dus de gewoonten en
gebruiken die van generatie op
generatie worden doorgegeven,
werden tot voor kort niet gerekend tot ons erfgoed en ook
niet beschermd. Met het Unesco-verdrag is de verplichting
gekomen om de tradities te beschermen. Zo behoren eieren
kleuren met Pasen, kerstboom
zetten met Kerstmis en de vrijmarkt op Koningsdag sinds
kort officieel tot ons erfgoed.
In het eerste deel van de lezing
gaat spreekster in op de totstandkoming van het verdrag.
Waarom wilde men tradities
gaan beschermen? En hoe doe
je dat? Wat is het verschil met
werelderfgoed? In het tweede deel ligt het accent op het
kijken naar de tradities die tot
onze Nederlandse identiteit
horen. Welke tradities brengen
dit tot uiting? En welke tradities zouden wij moeten gaan
beschermen en hoe pakken wij
dat aan? Ook aan bod komen
de alom bekende tradities, die
ieder een historisch verhaal bevatten. Kortom een lezing die
een bezoek meer dan waard is.
Dus graag tot ziens op 5 april
a.s. in de Bergplaats. De toegang is gratis.
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Belangrijke telefoonnummers
Alarmnummer
Huisartsen
M.N.E. Bakker, Curtevenneweg 9
W. Blokhuis, E. Luderhoff, M. Stam
en M.Soeters, Hoflaan 1
C. Snepvangers, Oogarts, Meenthof 19
L. Siebeling en J. Suijker, Oudergaarde 2
J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher
Huisartspraktijk Overmeer (Hoogerbrugge/Leushuis)
Dokterscentrale (alleen overdag)
Tergooiziekenhuizen Hilversum/Blaricum
Huisartsenpost Blaricum avond, nacht en weekend
Verloskunde Wijdemeren

1-1-2

RK Kerk Wijdemeren
035 - 656 18 66
035 - 656 16 16
035 - 656 47 62
035 - 656 11 96
0294 - 25 12 03
0294 - 25 18 54
0900-15 15
088 - 753 17 53
088 - 130 96 00
035 - 695 35 22

Tandartsen
Tandheelkundige praktijk Kortenhoef
035 - 656 21 88
Tandartsenpraktijk Hagesteijn & Vonk
035 - 656 91 28
B. van Eynatten, Voorstraat 24
0294 - 25 34 56
Tandarts/Mondhygiënisten, Overmeerseweg 13 0294 - 25 27 14
Tandartscentrale
0900-15 15
Apotheek
’s-Gravelandse Apotheek
Apotheek Nederhorst
Spoed Apotheek

035 - 656 21 10
0294 - 25 15 54
035 - 533 06 07

Dierenarts:
A.A.A. Vendrig (gezelschapsdieren)
0294-253519
Dierenartsenpraktijk Kortenhoef
035 -6561074/06-22732136
Annemarie
0294 - 25 58 38
Dierenambulance Gooi en Vechtstreek
035 - 683 03 00
Maatschappelijk:
Consultatiebureau en schoolgezondheidszorg
035 - 692 63 50
Dorpsondersteuner Ankeveen 035-6560620/hmdijst@gmail.com
Jeugd en Gezin
035 - 655 91 95
Versa Welzijn
035 - 623 11 00
Klusjesteam Nederhorst/Ankeveen
035 - 6563001
Klusjesteam Kortenhoef/’s Graveland
035 - 6561860
Sensoor
035-6245555 of 0900 - 0767
Zonnebloem afdeling Kortenhoef, Ankeveen, ‘s Graveland 035 - 6565073
Kinderopvang:
KMN Kind & Co Klimboom
planning 030 - 6004750
Klimboom vestiging Kortenhoef
035 - 3030965
Stichting Kinderopvang ‘s-Graveland
035 - 6569785
In de Heksenketel
035 - 5338982
Kinderopvang Kidswereld Nederhorst den Berg 0294 - 419260
Kinderopvang Stichting Eigen&Wijzer
035 - 5826035
Kinderopvang Thuizbij (lokatie Jozefschool)
06 -10566343
Kinderopvang Thuizbij (locatie Cultureel Centrum) 06 - 33890949
Gastouderbureau Gooi en Eemland
035 - 6281381
Alberdingk Thijm Kinderopvang (lokatie Lokinschool) 06-15652692
Scholen:
Warinschool
Mr. Kremerschool
Jozefschool
Curtevenneschool
De Regenboog
Joseph Lokinschool
St.-Antoniusschool

0294 - 251351
0294 - 251522
0294 - 253336
035 - 6561019
035 - 6560408
035 - 6561370
035 - 6561067

Gemeente
Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht
14035
Regiopolitie Gooi en Vechtstreek
0900-8844
Politiepost Wijdemeren, Rading 1, Loosdrecht
Wijkagent Carl Klein (K’hoef/A’veen)
carl.klein@politie.nl
Wijkagent Dennis van Giessen (N.d.B.) dennis.van.giessen@politie.nl
Sport
Sporthal de Fuik, Kortenhoef
Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg
Speeltuin ”de Eekhoorn”

035 - 6560066
0294 - 252928
06 - 11238777

w H. Antonius
Za. 23 mrt.: 19.00 uur: w&vc;
W. Balk.
Wo. 27 mrt.: 09.30 uur: euch;
J. Dresmé.
w St. Martinus
Zo. 24 mrt.: 9.30 uur: euch;
E. Kaak.
w OLV Hemelvaart
Zo. 24 mrt.: 09.30 uur: w&vc;
W. Balk.

PKN Gemeenten

Bij Uitvaartverzorging Myosotis is er ruimte
voor uw eigen inbreng en vormgeving
van de uitvaart. Wij helpen en adviseren u voor
een passende invulling van het afscheid.
Heeft u vragen over uitvaartverzorging, -verzekeringen?
Elke donderdag houden wij een inloopspreekuur
van 16.00 tot 17.00 uur.
Wij accepteren alle uitvaartverzekeringen.

w Willibrordkerk
Zo. 24 mrt.: 10.00 uur:
Ds. J.W. van der Straten.
Wo. 27 mrt.: 19.30 uur:
Oec. Vesperviering.
w De Graankorrel
Zo. 24 mrt.: 10.00 uur:
Ds. S. Muns.
w Herv. Gem. ‘s-Graveland
Zo. 24 mrt.: 10.00 uur:
Ds. G.J. Krol.
w Herv. Gem. Kortenhoef
Zo. 24 mrt.: 09.30 uur:
Ds. G.J. van Meijeren.
w Oec. Streekgemeente
Zo. 24 mrt: 11.15 uur:
Dienst met Alain

Uitvaartcentrum Myosotis is gevestigd aan
de Utrechtseweg 110-B te Weesp
Melding van overlijden: 0294-412409
Dag en nacht bereikbaar
www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl

www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl

voor De Verloskundige Zorg op maat

Programma GooiTV
Vanaf 6 maart zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
Diverse onderwerpen in TV Magazine, zoals NL Doet, de techniekdagen bij Bouwmensen, het rozenservies bij Kasteel-museum Sypesteyn en Gooi on Stage. Ruud Bochardt kijkt in In Derde Termijn
terug op de uitslagen van de verkiezingen voor de provincie en het
waterschap. Er is het gesprek met de burgemeester van Gooise Meren, Han ter Heegde.
GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo (kanalen 41 en 45) en KPN (1432).
Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl

Activiteiten agenda
WANNEER
TIJD
wo. 20 mrt.
07.30 u.
wo. 20 mrt.
10.00 u.
wo. 20 mrt.
10.00 u.
wo. 20 mrt.
13.15 u.
wo. 20 mrt.
13.30 u.
21/ 22 mrt.
09.00.
do. 21 mrt.
20.00 u.
do. 21 mrt.
20.15 u.
za. 23 mrt.		
za. 23 mrt.
13.00 u.
za. 23 mrt.
20.00 u.
za. 23 mrt.
20.15 u.
zo. 24 mrt.
15.00 u.
zo. 24 mrt.
15.30 u.
di. 26 mrt.
20.00 u.
wo. 27 mrt.
12.00 u.
wo. 27 mrt.
13.00 u.
wo. 27 mrt.
20.00 u.
vr. 29 mrt.
10.00 u.
vr. 29 mrt.
20.00 u.
vr. 29 mrt.
20.00 u.
za. 30 mrt.
09.00 u.
za. 30 mrt.
10.00 u.
za. 30 mrt.
13.00 u.
za. 30 mrt.
17.00 u.
zo. 31 mrt.
09.00 u.

WAT
Provinciale en Waterschapsverkiez.
Belasting spreekuur
Themaochtend Rembrandt
Herdenking Fusillademonument
Bingo met de Zonnebloem
Gratis bloedsuikertest
Commissie Bestuur & Middelen
Concert ‘Alles begint bij Bach’
Schoonmaakactie Loosdr. Plassen
Clean Up Sup Tour ( IkSUP)
Jubileumconcert 120 jaar BMOL
Ad Visser en Ralf Rousseau
Fun4All in concert
Concert The Hague Stringtrio
Alg. Ledenverg. Hist. Kring Kortenhoef
Burenmaaltijd in Grand Café
Rommel -en ruilmarkt
Schrijver Wim Daniels vertelt
Belasting spreekuur
Concert Mini Matthäus
COM-missie concert
Inschrijving KUD-Quiz
Open dag Spoorgroep Zwitserland
Ouderenmiddag SV Loosdrecht
Luxe broodmaaltijd Albania-support
Vlooienmarkt

WAAR
Alle stembureaus
SCC, Blijklaan, NdB.
Bibliotheek, Tjalk 41, Ldr.
Rotonde Nieuw Ldr.dijk
’t Achterom, Kerklaan, K’hoef
’s-Grav. Apotheek, Meenthof
Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
Jagthuis, Middenwg.88, NdB.
Start Veendijk 26, Ldr.
De Uitkijk. O-Ldr.dijk 237. Ldr.
Sporthal de Fuik, K’hoef
Dillewijn, Ankeveen
MCO Hilversum
Jagthuis, Middenwg.88, NdB
CCK, Parklaan, Kortenhoef
Emtinckhof, Eikenln. 51, Ldr.
SCC, Blijklaan 1, NdB.
Bibliotheek, Tjalk 41, Ldr.
Bibliotheek, Tjalk 41, Ldr.
NH Kerk, ‘s-Graveland
Sijpekerk, Loosdrecht
www.kenuwdorp.nl
Kortenhoefsedijk 89F, K’hoef
Sportpark Hallinckveld, Ldr.
Bergplaats, Kerkstraat, NdB.
De Fuik, Zuidsingel, K’hoef
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Politiek

Armoede in Wijdemeren
Door: Herman Stuijver
WIJDEMEREN- In Wijdemeren
horen in totaal 400 huishoudens tot de minima. Dat is bijna 4 procent van alle huishoudens. Dat blijkt uit onderzoek
in 2017. Men gaat daarbij uit
van de zgn. bijstandsnorm, een
minimahuishouden is een huishouden met een inkomen tot
120 procent van het wettelijk
sociaal minimum.
Ondanks de aantrekkende economie en alle inspanningen
blijft het aantal arme kinderen
hoog. In Wijdemeren is het
percentage kinderen in armoede circa 5 procent, al weet de
gemeente niet of ze alle werkende ouders met een minimuminkomen bereikt. De meeste
kinderen in minimahuishoudens groeien op in een gezin
met een niet-westerse migratieachtergrond, verklaarbaar door
de hoge instroom van Syrische
statushouders de afgelopen
paar jaar en het gemiddelde
hogere kindertal per gezin.
Regelingen
Wijdemeren

heeft

verschil-

lende regelingen waarbij inwoners met een laag inkomen
een financiële bijdrage kunnen
krijgen. Uit de Armoedemonitor blijkt dat het bereik van
de aangeboden minimaregelingen goed is, want van bijna
alle regelingen wordt goed gebruik gemaakt. Met name de
kwijtschelding,
individuele
inkomenstoeslag, declaratiefonds kinderen, JeugdSportFonds (JSF)en JCF (JeugdCultuurFonds) zijn hoger dan de
landelijke en regionale cijfers.
Bijna 20 procent van de minimahuishoudens heeft ook een
Wmo-voorziening en dus een
zorgvraag (t.o.v. 11% totaal).
Onder minima is de zorgvraag
dus hoger dan gemiddeld.
Daarnaast is bij minimahuishoudens in Wijdemeren vaker
sprake van meerdere problemen dan bij niet-minima.
Werken
Werk draagt bij aan participatie,
welzijn en welbevinden. Hoewel tijdelijk werk een opstap
kan zijn, blijven veel bijstandsgerechtigden huiverig om tijdelijk werk te aanvaarden. Verlies
van tijdelijk werk betekent weer

Lezers schrijven...
No farmers, no food
In het Engels klinkt het minder erg dan in het Nederlands (Geen
boeren, geen eten). Maar het is een waarheid als de spreekwoordelijke
koe.
In Nederhorst den Berg wonen een enkele boerenfamilies, die werken
op hun kleinschalige boerderijen. Boeren met kennis en liefde voor
hun dieren. Melkvee, vleesvee en schapen bevolken de polder.
De boeren hebben hun weilanden weer voorjaarsklaar gemaakt.
Helaas zien sommige mensen dat anders, de boeren zouden de nesten
stuk rijden en de jonge vogels doodmaaien. Maar de boer weet waar
de nesten zitten en houdt ook rekening met de jongen. Ons inziens
ligt het probleem met de eieren en de jongen voor een groot deel bij
onze andere gevleugelde vrienden, zoals de ooievaars, kraaien, kauwtjes en eksters. En onze behaarde vriend, de vos geeft veel overlast, hij
lust erg graag eieren en jonge vogels. Voor het later maaien van het
gras wordt een subsidie gegeven, de meningen of dit zin heeft zijn verdeeld. De jonge vogels kunnen nl. niet lopen in het lange gras. Soms
wordt een deel van de weilanden onder water gezet, nog meer subsidie. Maar dat kan later weer heel veel schade door leverbot aan de
koeien veroorzaken. De leverbotslak leeft op plaatsen waar de bodem
het grootste deel van het jaar vochtig is, zoals in greppels, slenken,
en vertrapte slootkanten. Onlangs lazen wij een stukje in deze krant
over een boer, die vond dat zijn koeien makkelijk het hele jaar buiten
konden blijven en dat de dieren er maar aan moesten wennen. Gelukkig is dit inzicht inmiddels wel achterhaald en is hem te verstaan
gegeven dat hij zijn zorgplicht netjes moet vervullen. Boeren, burgers
en buitenlui heb respect voor elkaar en voor de natuur.
Namens een aantal boeren uit de Horn- en Kuijerpolder - Lies Beuker

opnieuw een uitkering aanvragen, dit kost tijd en brengt voor
de inwoner onzekerheid over
inkomen met zich mee, Ook
kan het aanvaarden van werk
betekenen dat men het recht op
allerlei toeslagen verliest. Het
kan ertoe leiden dat de huuren zorgtoeslagen verminderen
Schulden
Panteia heeft over 2015 een
landelijk onderzoek uitgevoerd
naar problematische schulden.
Op basis van deze cijfers is berekend hoeveel huishoudens in
Wijdemeren naar verwachting
problematische schulden kunnen hebben en niet in beeld
zijn bij hulpverlenende instanties.
Er zijn 1680 (16,8 %) huishoudens met een risico op problematische schulden; 460 (4,6%)
huishoudens met onzichtbare
problematische schulden; 130
(1,3 %) huishoudens met zichtbare schulden. Het valt op dat
landelijk 2,5% van alle huishoudens schuldhulpverlening
heeft, maar in Wijdemeren is
dat slechts 1,3 %. Op basis van
deze aantallen zouden er 460
huishoudens met problemati-

sche schulden niet in beeld zijn.
Iedereen doet mee
Vervolgens gaat het beleidsstuk
van wethouder Van Rijn uitgebreid in op maatregelen om
mensen met schulden te helpen. Het uitgangspunt daarbij
is dat ‘iedereen meedoet’. Er is
veel mogelijk: vroeger signaleren, intensiever samenwerken
met andere instanties (ook de
WMO), veel aandacht voor de
communicatie. Denk daarbij
aan vereenvoudigen van formulieren en extra hulp voor
laaggeletterden.
PING
In de gemeenteraad waren
alle partijen vol lof over het
armoedebeleid in samenhang
met de schuldhulpverlening.
De discussie spitste zich toe
op het PING-loket. Naast de
Kredietbank voor de zwaardere gevallen kan iedereen
die vragen heeft over geld kan
langskomen bij PING op het
gemeentehuis tijdens het inloopspreekuur.
Wethouder
Van Rijn wil dat meer mensen gebruik maken van deze
voorziening. In elke dorpskern
zou zo’n loket kunnen komen.
Het aantal bezoekers zakte namelijk van 68 in 2015 naar 42

in 2019. Sandra van Rijkom
(PvdA/ GroenLinks) wees erop
dat het gemeentehuis anoniem
is. Dat zou niet gelden op andere plekken. Voorts wist ze
dat de communicatie via deze
huis-aan-huisbladen verreweg
de meeste mensen bereikt.

Wethouder Rosalie van Rijn
(foto: Douwe van Essen)

Heeft straks iedereen een
warmtepomp?
Door: Christien Pennings
De vraag of iedereen straks een
warmtepomp nodig heeft, krijgen we regelmatig bij de Energiecoöperatie
Wijdemeren.
Daarom breng ik een bezoek
aan warmtepomp-expert Vincent van Heijst. Technicus Vincent werkt al ruim vijfentwintig
jaar in de warmtepompindustrie en verhuisde onlangs binnen Nederhorst den Berg. In
zijn nieuwe huis installeerde
hij uiteraard een warmtepomp
die zorgt voor verwarming en
warm water.
Lucht-water warmtepomp
Twee jaar geleden startte Vincent zijn eigen bedrijf ‘de
Thermgroep’, dat vorig jaar
tweede werd bij de gemeentelijke ondernemersverkiezing.
“Een warmtepomp werkt eigenlijk als een omgekeerde koelkast. De pomp haalt
warmte uit de buitenlucht en
verwarmt daarmee je huis.
Zelfs als het buiten koud is.
Een warmtepomp werkt heel
efficiënt en verbruikt slechts
een kwart van zijn afgegeven
vermogen.” Klinkt goed, heb-

ben we dus straks allemaal
een warmtepomp? “In Japan
zijn warmtepompen al jaren
gebruikelijk. Vanwege aardbevingsgevaar zijn gasleidingen
in de grond daar geen optie. Nu
de Nederlandse overheid heeft
besloten dat we van het gas afgaan worden warmtepompen
hier ook interessant.”
Goed advies essentieel
De cv installatiebranche is zich
inmiddels aan het omscholen
maar mist veelal de nodige ervaring en ook cowboys springen in dit gat. En dat kan leiden tot verkeerde beslissingen
want niet elk huis is geschikt
voor een warmtepomp. Isolatie is heel belangrijk omdat een
warmtepomp werkt met lagere
temperaturen dan een cv. Een
slecht geïsoleerd huis met een
warmtepomp krijg je op zeer
koude dagen daarom moeilijk
warm. Een hybride warmtepomp, die samenwerkt met je
cv, kan dan een uitkomst zijn.
Interessant is dat er dit jaar
een warmtepomp wordt geïntroduceerd die zelfs met een
buitentemperatuur van -20 C
een boilertemperatuur van 80

C kan halen. Naast isolatie is
ruimte belangrijk. Een warmtepomp maakt een licht zoemend
geluid, zeker op koude dagen
wanneer hij hard moet werken.
Dus alleen als je de pomp kan
plaatsen op een dak of achterin
de tuin zodat buren geen geluidsoverlast ervaren, is dit een
optie. Een warmtepomp kost
gemiddeld €10.000 waarbij je
ongeveer €2.500 aan subsidie
ontvangt. Concluderend kan,
afhankelijk van je huis, een
warmtepomp een interessante
investering zijn. Bijvoorbeeld
wanneer je cv-installatie toe is
aan vervanging. Je energierekening gaat omlaag als ook je
CO2-uitstoot. In combinatie
met zonnepanelen kun je bovendien zelfvoorzienend worden. Tijdens de duurzame week
Wijdemeren (30 maart-6 april)
organiseert de energiecoöperatie excursies naar energiezuinige of gasloze huizen waaronder
dat van Vincent.
U kunt zich hiervoor aanmelden
via https://energiecooperatiewijdemeren.nl/excursies-voorbeeldhuizen/.
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Wijdemeertjes

Opgave van ‘Wijdemeertje’ kunt u on-line doen via www.weekbladwijdemeren.nl, inclusief de betaling daarvan.
Aanleveren tot maandag 10.00 uur voor verschijning. Het tarief is € 2,65 per gedrukte regel.

www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren
Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows
Computer APK, antivirus
0626252434

AB FAAS VERHUIZINGEN
Verhuizen, opslag, en/of
woningontruiming.
Bel ons voor een vrijblijvende
offerte: 06-10717202.
www.abfaasverhuizingen.nl

De Triboulet: voor al uw gouden en zilveren sieraden. Geopend van wo t/m za van 11.0016.30 uur. Middenweg 94 Ned.
den Berg. Tel. 0294-252375

WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel: 06-54674677 of
035-6566623

Tandprothetische praktijk
Weesp Kunstgebitten en reparaties
klaar terwijl u wacht (ind. mogelijk). E. du Perronstraat 38, 1382 SZ
Weesp. Tel. 0294-418722
LIEVER BLOEMEN
Verse bloemen uit Aalsmeer
wekelijks bij u aan huis!
Tevens verzorg ik rouwbloemstukken. Tel. 06-30064980
Cito Transport: Lev: zand,
grond, grind, ook in bigbags
leverbaar. Gemalen veengrond,
menggranulaat, compost,
boomschors, gebakken stenen/
betonklinkers. Middenweg
106, Ned. Den Berg.
0294-251451.
Hoveniersbedrijf André Bosson:
Voor deskundig snoeiwerk, tuinaanleg/onderhoud, weghalen
bomen/stoppels, verhakselen
tuinafval. Bel 06-43086321.
TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie
Telefoon: 06-237 41 941
CURAPEDICURE&MANICURE
ProVoet - Wendy Brockhoff
Kortenhoef, tel: 06-51102957
www.curapedicuremanicure.nl
Niets leuker dan muziek
die je zelf kan maken!
Gitaarles Tatakh Huismans
Kortenhoef www.tatakh.nl
06-24683096

Helmut Smits voor al uw tuinaanleg/onderhoud, snoeiwerk
en (sier)bestrating.
Tel. 0294-254598.
MET NAALD EN DRAAD
Voor al uw gordijnen en
vouwgordijnen. Ruime keus
aan mooie gordijnstoffen.
Anneke de Kwant / Ankeveen
06 51997751
SWART BELASTINGADVIES
voor aangifte, advies en
(salaris) administratie
deskundig, persoonlijk,
maatwerk. Bel 035-7724879
TUINCENTRUM BOSSON heeft
weer: groentezaden, groenteplanten en violen Loodijk 7A
’s-Graveland Tel: 035-6562513
Voor al uw schilderwerk
binnen- of buiten PMC Weesp
06-53148137 31 jr. ervaring!
Vrijblijvende offerte
Uitvaartkisten van sloopen steigerhout 0618800105
www.karakterkisten.nl
PHONEU&GOOITECHSHOP
GSMENCOMPUTERSERVICE
Alle mobiele abonnementen
Ma-Vr 9-17 TEL 0357604422
NOORDEREINDE 9
’s-GRAVELAND
Tuin huren, ca 119m2 in
Ankeveen tel. 0294-412110

* Bedrijfsadministraties
* Jaarrekeningen
		
* Fiscale aangifte
			
* Interim-management
				
* Controlling
					
* Adviezen
Bert de Kloet • Kortenhoefsedijk 197a
1241 NB Kortenhoef •Tel.: 035-6563427 (06-54668337)
Fax: 035-6563728 • E-mail: assist@kortenhoef.nl

CULINAIR AAN HUIS
Geniet van een heerlijke
High Tea bij u thuis.
Vanaf 12 personen.
Ga is kijken op
WWW.CULINAIRAANHUIS.NL
06-21687778
Zorg goed voor uw voeten!
VOETZORG REEHORST
Pedicure in Ned. den Berg
0294-741464 of kijk op
www.voetzorgreehorst.nl
Uw oude stoel weer als
PRONKSTUK in de kamer?
Voor al uw stoffeerwensen
0652616401 // JONGSTOF.nl
De lekkerste raapstelen
koop je bij Sperwershof.
Dagelijks vers geoogst uit
eigen kas. Noordereinde 52
’s-Graveland
Cursus Paté maken bij
Worst en Meer.
Vrijdag 12 april 19.30-22.00 uur.
Aanmelden: 06-53233112
of bij janma194@planet.nl

Musicorda
speelt in
De Morgenster
Op zondag 24 maart geeft de
Hilversumse Accordeonvereniging Musicorda een concert
in De Morgenster, Seinstraat 2
te Hilversum. Het gevarieerde
programma begint om 14:30
uur en wordt verzorgd door de
beide orkesten van de vereniging. Kaarten voor het concert
zijn ter plaatse verkrijgbaar
voor € 8,00.
Info: José van Kooi (035 – 601
6516) of via info@musicorda.
nl of www.musicorda.nl.

Lezers schrijven...
Giethoorn op het Moleneind?
Naar aanleiding van het artikel in het Weekblad van Wijdemeren
d.d. 6 maart met de aanhef
‘Nieuwe vaarverbinding wordt lastige puzzel’het volgende: er wordt
onder de noemer ‘versterking van de vrijetijds- en recreatieve functie’
van het Oostelijke Vechtplassengebied krampachtig gezocht naar een
op het oog plausibele besteding van vele door de provincie en andere
instanties toegezegde miljoenen euro’s. Dit vanuit de veronderstelling
dat er een behoefte zou zijn aan een kortere vaarverbinding.
Eigenlijk wordt bedoeld dat een aantal ondernemers een kortere
route wil zodat meer verhuur aangeboden kan worden en dat mag de
overheid financieren. Of dat uitsluitend met elektrisch aangedreven
boten zal gebeuren valt te bezien. In de praktijk zal dat moeilijk te
handhaven zijn, een enkel verbodsbordje helpt echt niet.
Natura2000 stiltegebied klaarblijkelijk niet belangrijk. In alle zogenaamde alternatieven die aangeboden zijn, wordt op een oneigenlijke manier een Natura2000 stiltegebied gekortwiekt, waarbij bij met
name de Vuntusvarianten door de smalle doorgangen naar de Loosdrechtse Plassen ook nog eens de bodem uit de hele doelstelling van
de planvarianten valt. Resultaat: het gebied gaat er op achteruit en de
drukte op het water neemt sterk toe. Daarnaast zal de algemene druk
op de droge infrastructuur toenemen.
Dit is ook een alternatief: Ons standpunt: blaas het af, verbeter de
bestaande frictiepunten bij de sluizen om een betere doorstroming te
bewerkstelligen.
Economisch gezien levert de aangeboden planvorming wellicht bij
elkaar wat (5fte?) banen op. Investeer het toegezegde geld liever in
fundamentele omscholing van langdurig werklozen in de gemeente
Wijdemeren zodat deze mensen naar een goede baan in de regio
kunnen springen.
Huib de Wit en Helda Klouth, Moleneind, Kortenhoef

WEEKBLAD
WIJDEMEREN.NL

Sloop Poëzie
De sloper heeft zich ten lange leste
Erbarmd over deze gemeente-veste
Al vele jaren werkeloos
Verdwijnt ze nu hopeloos
Een paar stenen die er nog maar resten.
In de gevel zelf zat laatst ook al een gat
Daarin was ooit het dorpswapen gevat
Het is voortijdig verdwenen
Nam echt niet zelf de benen
Heeft de hist. kring het soms gejat?
Maar nu heeft heel het dorp een gapend gat
Als passanten vragen: zeg, wat was dat?
Zou ’n dorpeling zeggen:
‘t is echt niet uit te leggen
Maar ons, Bergers, deed het heel wat!
Barend Abrahamse
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Politiek

Dementievriendelijke gemeenten

WIJDEMEREN- De gemeenten
in de regio Gooi en Vechtstreek
hebben als doel dat inwoners
met dementie en hun mantelzorgers zo lang mogelijk thuis
kunnen blijven wonen. Op donderdag 14 maart onderteken-

den zij daarom een vierjarige
intentieverklaring.
Ook in 2014 tekenden de Gooise gemeenten een intentieverklaring om samen te werken
aan bewustwording onder
inwoners en bedrijven. In

Nieuws vanuit B&W
Tijdens het wekelijkse persgesprek maakten wethouders en
burgemeester het volgende
bekend:
• Wethouder Van Rijn meldde dat Wijdemeren meedoet
aan een uitgebreid onderzoek
vanuit de Metropoolregio Amsterdam. Aan 2700 huishoudens wordt in een steekproef
gevraagd wat de woonwensen
zijn, wat de woongeschiedenis
is, hoe men denkt over duurzaam wonen, enz. Aan de onderzoekers is de opdracht gegeven om de antwoorden uit te
werken per kern, zodat de wethouder die uitslagen kan inzetten voor het ophanden zijnde
dorpenbeleid. Na september
worden de cijfers geanalyseerd;
• Mevrouw Van Rijn presenteerde ook het werkplan Buurtcoaches 2019. Daarvoor is een
budget van bijna 110.000 euro
beschikbaar, in prestatie- uren
is 1,7 fte voor het Team Sportservice ’t Gooi. Het gaat om
meer sporten/ bewegen voor
de jeugd, 60-plussers, statushouders en mensen in de bijstand. Ook zijn er doelen die
zich richten op het bekend maken van de activiteiten van verenigingen en vrijwilligers. In
het document worden tal van
activiteiten genoemd, van Koningsspelen, zeildagen en fietslessen tot een beweegweek 60+;
• Er komt een Duurzaam-

heidsweek, zei wethouder
Boermans. Op verschillende
plekken en op verschillende
tijden. Te beginnen op vrijdag
30 maart wanneer je compost
kunt inleveren op de gemeentewerf. Je kunt speeddaten met
mensen van de Energie Coöperatie in de Meenthof (za. 31
mrt.). Verder is er een Duurzame Huizenroute waar je bij
dorpsgenoten binnen kunt
zien wat zij hebben gedaan om
hun woning energiezuinig in
te richten. Er zijn Repair Cafés
in Loosdrecht en Kortenhoef.
Als afsluiting volgt er op vrijdag 5 april om 19.30 uur in het
c.c. De Blinker te Kortenhoef
duurzame afsluiting met een
film over duurzaamheid, in het
Duurzaamheidscafé;
• Burgemeester Ossel en wethouder Boermans zijn blij met
een betere gezamenlijke aanpak op het gebied van verkeer
en veiligheid. Er zijn in 2018
extra snelheidscontroles uitgevoerd die 100 bekeuringen
opleverde. Voorts is de samenwerking met politie, brandweer
en ambulances verbeterd bij
wegwerkzaamheden. Ook willen de heren nog meer focus
op de bekende knelpunten, snel
ingrijpen en afdoende maatregelen nemen. Binnenkort zijn
de scholen aan de beurt, waar
ouders met een auto een gevaarlijk obstakel vormen.

Wethouder bingoot

Gemeente Wijdemeren heeft vorige
week meegedaan met NLdoet. Wethouder Rosalie van Rijn leidde de bingo in De
Beukenhof in Loosdrecht. Medewerkers
van de gemeente waren verder aanwezig
bij Het Zandkasteel-pgb in Kortenhoef
en De Emtinckhof in Loosdrecht om pannenkoeken te bakken, onkruid te wieden,
bloemen te planten, struiken te snoeien
en een kippenhok te timmeren.

deze periode zijn bijvoorbeeld
trainingen aan winkeliers en
gemeenteambtenaren
gegeven. Ondanks deze acties blijft
aandacht voor mensen met
dementie nodig. Wethouder
Rosalie van Rijn: “We streven

niet alleen naar een dementievriendelijke regio, ook naar een
dementievriendelijke gemeente. Wijdemeren vergrijst harder
dan de rest van de regio. En de
vergrijzing neemt alleen maar
toe. Een dementievriendelijke gemeente is de eerste stap.
Maar er moet meer gebeuren.
Hoe is het om ouder te worden
in onze gemeente? Waar liggen
de behoeften? Hoe zit het met
onze voorzieningen? Hoe gaan
wij om met de toenemende
zorgvraag? Allemaal vragen
waar we de komende periode
met elkaar een antwoord op
moeten gaan vinden.”

Burgemeester in
gesprek met jongeren
Door: Herman Stuijver
WIJDEMEREN- In samenwerking met z’n collega Pieter
Broertjes van Hilversum gaat
burgemeester Freek Ossel in
gesprek met jongeren die overlast veroorzaken.
Zoals bekend is de jongerenoverlast, voornamelijk in
Loosdrecht, een van de zorgpunten in het veiligheidsbeleid.
Er komen meer meldingen
binnen dan in het verleden.
Hetgeen niet perse betekent
dat er ook daadwerkelijk meer
overlast is. Inwoners grijpen
waarschijnlijk sneller de telefoon. Toch heeft burgemeester
Ossel, na overleg met de politie en jongerenwerker, een opmerkelijk initiatief genomen.
Aan de ouders van ongeveer

50 jongeren in Wijdemeren en
Hilversum is een brief gestuurd
over het gedrag van zoon of
dochter. De overlast en of vernielzucht zou zich vooral afspelen in Nieuw Loosdrecht, in de
buurt van de grens met Hilversum. Volgend op de brief wil de
heer Ossel graag een gesprek
met de jongere. “Ik wil zelf ook
wel aansluiten. Dat wordt een
indringend gesprek. Niet direct beschuldigend, maar wel
het begin van bewustwording.
Dat ze inzien dat een dergelijke overlast niet past.” Tegelijkertijd moet in overleg met de
jongerenwerkers wel duidelijk
worden wat de jongeren bezig
houdt. “Wellicht moeten we
voor de jongeren iets organiseren.” Ook de Hilversumse burgemeester gaat op pad.

Lezers schrijven...
Stemadvies op de valreep
Het overgrote deel van de Wijdemeerders is tegen een fusie met Hilversum en was dan ook opgelucht toen de provincie Noord-Holland
21 november 2018 de fusie schrapte. Gedeputeerde Jack van der Hoek
(D66) verstoorde de rust rond de fusie met zijn dreigende uitspraak in
februari jl. dat de bestuurskracht binnen anderhalf jaar in orde moet
zijn, anders volgt fusie desnoods gedwongen. Een paar dagen later
verzwakte hij de bedoeling van de uitspraak. Zijn mening is m.i. niet
gewijzigd.
Hij had niet de moed zijn rug recht te houden, dus moest hij een andere
draai aan zijn uitspraak geven. De Provinciale Statenverkiezingen zijn
uitermate belangrijk voor fusie of geen fusie, resp. fusie met wie. Wijdemeerders, u bent nu toch wakker door de verstoorde rust, dus stem 20
maart a.s.
met open ogen, want het is tijd voor een andere gedeputeerde !
I. van Leeuwen, Nederhorst den Berg

81% maakt zich zorgen om landschap
Veel Nederlanders maken zich
zorgen over het verdwijnen van
bloemen, insecten en vogels in
het buitengebied. Dat blijkt uit
de Nationale Landschap Enquête van Natuurmonumenten
Ruim 45.000 volwassenen en
1.600 kinderen vulden de enquête in. 81% van de volwassenen
maakt zich zorgen over ontwikkelingen in het landschap waarin
zij leven. Ook de kinderen valt
dit op: 76% maakt zich zorgen
over het verdwijnen van dieren
als vlinders, bijen, vogels en reeën.
Gemiddeld krijgt het Nederlandse buitengebied een 7,5 als
rapportcijfer. Rond Amsterdam
waarderen deelnemers van de
enquête het landschap laag. Samen met Zuid-Holland zijn ook
de zorgen over het landschap in
Noord-Holland groot: 86% van
de Noord-Hollanders is bezorgd
over toekomstige ontwikkelingen en 77% wil meer ruimte voor
natuur.
Met alleen het beschermen van
natuurgebieden kunnen we de
Nederlandse natuur niet redden.
Want robuuste gebieden kunnen
tegen een stootje, terwijl kleine
gebiedjes al gauw flink te lijden
hebben onder bijvoorbeeld extreme droogte. Natuurmonumenten zet zich daarom in voor
een bloemrijker Nederland. 81%
van de deelnemers wil dat boeren beloond worden voor natuur- en landschapsvriendelijke
maatregelen. 92% van de deelnemers aan de enquête vindt dat de
overheid haar verantwoordelijkheid moet nemen als regisseur
van het Nederlandse landschap.
De respondenten geven ook het
signaal dat zorgvuldige ruimtelijke inrichting nodig is. Ze vinden
dat er ruimte moet blijven voor
het opwekken van duurzame
energie. Maar dan wel op logische plekken. Deelnemers (ruim
90%) vinden daken van woningen en bedrijven geschikt voor
zonnepanelen.
Windmolens
willen ze bij snelwegen, havens
en bedrijventerreinen (88%).
Natuurgebieden en kleinschalige
landschappen vinden deelnemers ongeschikt voor het opwekken van duurzame energie.
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Grote
bokkenpoten
per stuk € 1,84
3+1 gratis € 5,50
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Samenleving
De senioren gaan erop uit
WIJDEMEREN- Hoera! Het is
voorjaar en dus gaan de ouderen er weer op uit. Op maandag
15 april reizen de gezamenlijke
Ouderbonden
Wijdemeren
naar Het land van Strijen.
Op de heenweg koffie met gebak bij De Ruif in Wagenberg.
Daarna een bezoek aan het
Museum Het Land van Strijen
met een koffietafel; een rondrit
met gids; bezoek aan een smederij en aan de Sint Lambertus-

vroeger een second handwinkel. Als kind maakte Charlotte
al kledingsetjes van ‘oude meuk’.
Nu helpt ze anderen met het samenstellen van hun garderobe
en het zoeken naar mooie kledingcombinaties met de smaak
van de klant als uitgangspunt
(www.wardrobewizard.nl). Gilles heeft een eigen bedrijf: www.
flyingpenguin.nl. Hij geeft advies
aan multinationals wereldwijd.
Hij kiest daarbij voor een andere
aanpak, met interactieve media
en zet de mensen zélf aan het
werk.

7 dagen p/wk bereikbare opslag.
Unit’s vanaf 3 t/m 100 M3.

Vaste prijs p/M3 - p/maand € 5,Cannenburgerweg 67,
1244 RH Ankeveen (ind. terrein “de Slenk”
Telnr: 035-656 3517 www.opslagVL.nl

Elbert Mooylaan 1a Kortenhoef
tel. 035-6562680

Door: Astrid Korpershoek
In deze serie ga ik op bezoek bij
bekende en minder bekende inwoners van Wijdemeren. Deze
keer ben ik bij Gilles en Charlotte.
Charlotte valt op door haar
kledingstijl. Haar moeder had

VÓÓR VRIJDAG 16.00 UUR
NAAR: REDACTIE@DUNNEBIER.NL
MAXIMAAL: 300 WRD.

Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
G: In 1995 werkte ik op een kantoor voor TNT. Daar hoorde ik
altijd iemand heel hard lachen
met een nogal opvallende lach.
Ik was benieuwd waar dat vandaan kwam en dat was dus van
Charlotte. Ze liep daar stage. Ze
bleef maar lachen en vrolijk ook

al maakte ze er een puinhoop
van.
Hoe is jullie huis ingericht?
C: Mijn inbreng is vintage en Gilles houdt van strakker. Dat mixt
heel leuk.
Wat vind je zo leuk aan wonen in
Wijdemeren?
G: Het landelijke en de mogelijkheden om te sporten. Verder is
het gemoedelijk en veilig en wonen we heel centraal.
C: Ik kom oorspronkelijk uit
Laren / Blaricum, maar ik vind
hier de mix veel leuker. En alles
is dichtbij: Bussum, Hilversum,
Utrecht, Amsterdam.
Hoeveel paar schoenen heeft Charlotte?
C: Veel, heel veel. Ik denk wel 40
paar.
G: Minstens 200…

Wim Daniels vertelt in Loosdrecht
LOOSDRECHT- Op woensdag 27
maart organiseren Bibliotheek
Gooi en meer en het Humanistisch Verbond in Bibliotheek
Loosdrecht een avond met Wim
Daniels.

INGEZONDEN TEKSTEN

Vertrek van de opstapplaatsen en tijden:
8.15 uur Plein Dammerweg
(muziektent) Nederhorst den
Berg; 8.30 uur Overmeer, Nederhorst den Berg; 8.45 uur
Meenthof, Kortenhoef; 9.00
uur Emtinckhof, Loosdrecht.
Dit zijn vertrektijden. Wilt u zo
goed zijn om een kwartier van

Binnen bij … Charlotte en Gilles

Uw plaatselijke “No nonsense” self-storage

Gordijnen en raambekleding,
Laminaat, PVC, tapijt, vinyl,
Horren en buitenzonwering

kerk. De kosten voor deze dag
zijn € 42 euro per persoon.

te voren op uw opstapplaats
aanwezig te zijn zodat het reisschema goed kan worden uitgevoerd en niemand lang hoeft
te wachten. Bij voorbaat hartelijk dank.
Aanmelden voor deze dag kunt
u vanaf maandag 25 maart tussen 17.00 – 18.30 uur op de
volgende telefoonnummers:
0294-253402 (Herman van der
Molen) en 0294-267855 (Bep
ten Berge).
Zij zien uit naar uw reactie.

Wim Daniels is onder andere
bekend van zijn boeken over
taal, zijn cabaret- en theateroptredens en van radio en tv.
Begin februari is zijn boek Houdoe verschenen, over de veelgebruikte Brabantse groet. Ook
heeft hij het carnavalslied Ik zeg
Houdoe geschreven. Naast boeken over taal schrijft hij literaire
verhalenbundels,
woordenboeken, poëzie en informatieve boeken over uiteenlopende
onderwerpen. Een zeer divers
oeuvre.
Op deze avond in Loosdrecht
vertelt hij over de geschiedenis
van het onderwijs in Nederland
en in het bijzonder over de lage-

re school en de Mulo. Zijn boek
De Mulo: de carrièreschool
voor het gewone volk gaat over
de geschiedenis van de mulo
(1857-1968), het Meer Uitgebreid Lager Onderwijs. In De
lagere school beschrijft hij een
terugblik op de vroegere lagere
school, toen heel veel dingen
er nog heel anders aan toegingen. Met hoofdstukken over de
kroontjespen, schoolmelk en de
schooltandarts.
En natuurlijk zal hij ook vertellen over de wereld van de taal,
met bijzondere weetjes en anekdotes. Wim Daniels is bij het publiek erg geliefd om zijn bijzondere verhalen over taal.
Entree € 12,50. Leden van de
bibliotheek en het HV betalen
€ 12,50. Kaarten verkrijgbaar bij
Bibliotheek Loosdrecht en via
www.bibliotheekgooienmeer.
nl. Beide avonden beginnen om
20.00 uur. Zaal open vanaf 19.30
uur. Tjalk 41; 035- 582 54 88.

Foto: Merlijn Doomernik
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Woningbouw
Maarten van Gessel maakt zich sterk voor sociale woningbouw
Door: Herman Stuijver
REGIO- Al 2,5 jaar leidt Maarten
van Gessel als directeur- bestuurder woningcorporatie Het
Gooi en Omstreken. Voor de
bewoners van de ruim 8.300
woningen in deze zeven gemeenten is het voor Van Gessel
nog elke dag een uitdaging om
betaalbare en goede huisvesting te leveren.
Maarten van Gessel kent het
klappen van de zweep in deze
bedrijfstak. Hij werkte onder
andere voor de stadsvernieuwing in Nijmegen en als directeur van een woningstichting
in Apeldoorn. “In de zomer van
2016 was het een mooi moment
om hier te beginnen. Privé, omdat ik was verhuisd naar Utrecht
en qua werk begon Apeldoorn
aan een nieuwe fase. Dat was
een passende afsluiting. Hier in
Hilversum paste ik in het profiel en ik denk dat Het Gooi en
Omstreken toe was aan nieuwe
patronen.”
Daarbij doelt Van Gessel op diverse interne aanpassingen in de
organisatie die ongeveer 70 medewerkers telt. “Het fijne is dat ik
constateer dat de medewerkers
bewust gekozen hebben voor
deze corporatie. Ze zijn gemotiveerd en bereid een tandje extra
bij te zetten, indien gewenst.”

Plus het feit dat de woningcorporatie meer communicatie
wil met haar bewoners. Alles
mooi samengevat in het nieuwe
Koersplan: SamenWonen! Het
Gooi en Omstreken omvat zo’n
14 dorpen en juist die couleur
locale vindt de bestuurder een
bepaalde charme hebben. “Kijk,
wat mij betreft ondersteun ik het
streven van Wijdemeren naar
één gemeente Gooi en Vecht,
maar ook dan heb je te maken
met grote verschillen tussen
kernen. Ik respecteer dan ook
die lokale Woonvisies.” Dat gemeenten druk uitoefenen om
de eigen inwoners voorrang te
verlenen bij de toewijzing van
nieuwe woningen, begrijpt Van
Gessel maar hij is er geen voorstander van. “Als het van de politiek moet, dan kan dat echter
nooit meer zijn dan 20 à 25%,
omdat je ook moet samenwerken in de regio.”
Doorstroming
Doorstroming stimuleren is het
belangrijkste, volgens de corporatie. Dan ontstaat er een verschuiving die meer beschikbare
huizen oplevert. Alleen starters
helpen is niet voldoende. “Juist
de focus op ouderen helpen naar
een passender woning is effectief”, vult Van Gessel aan. Sinds
2016 is er een trendbreuk bij Het
Gooi en Omstreken: verkopen

van huurwoningen hoeft niet
meer. “De noodzaak was er, gezien de duurzaamheidsopgave
rondom energielabel B destijds.
Dat is inmiddels nu nog anders.
We hebben zo’n 55 miljoen aan
huurinkomsten. Maar op het
moment dat we flinke investeringen moeten doen in de energietransitie, dan zullen wij er
ook niet aan ontkomen om woningen te verkopen.” Het moge
bekend zijn dat de zogenoemde
verhuurdersheffing een doorn
in het oog is van de woningbouwverenigingen. Het Gooi
en Omstreken betaalt jaarlijks 8
miljoen aan de staat. “De huurders betalen dit uiteindelijk. Ook
wij willen dat geld liever omzetten in de energietransitie. Hopelijk biedt het klimaatakkoord
die ruimte.” Overigens weet Van
Gessel dat in Wijdemeren het
gemiddelde energielabel op -Bstaat. Dat is uitstekend. (Voor de
kenners, dat is een energie-index
van 1,24). Er staan dus ook geen
grootscheepse
aanpassingen
van bestaande woningen op de
agenda. Uiteraard geldt dit wel
voor nieuwbouw.
Samen wonen
In de koers die is uitgezet, neemt
de buurt waarin je woont, een
steeds belangrijkere plaats in.
“Alleen een fijne woning hebben,
is ook niet alles. Wie er naast je

woont en hoe je omgeving eruit ziet is ook belangrijk. Leefbaarheid, netheid, veiligheid, je
kunt het niet los zien van elkaar.”
Daarom zit Het Gooi en Omstreken ook verwikkeld in een
netwerk met tal van gemeenten
en andere organisaties. “Onderschat de vereenzaming niet. Dit
geldt trouwens niet alleen bij
ouderen en gebeurt ook in de
dorpen. Onze woonconsulenten
vormen een belangrijke schakel
naar de maatschappelijke hulp.”
Wijdemeren
In Wijdemeren kijkt Het Gooi
en Omstreken reikhalzend uit
naar een woningbouwplan
in de Horn- en Kuijerpolder
in Nederhorst den Berg. Ook
Zuidsingel VIII in Kortenhoef
staat hoog op het verlanglijstje.

Bistro De Garde ‘hoogste waardering’

Door: Herman Stuijver
‘s- GRAVELAND- Ruim een jaar
bestaat Bistro De Garde aan
het Zuidereind. Lisa Voloshin
en Kevin Beenen toverden het
vroegere Berestein om tot een
modern restaurant, licht, ruim,
sfeervol en met een uitstekende kaart. Niet voor niets werd
deze bistro bij de ‘Verkiezing
Leukste Restaurant’ gekozen
tot de nr. 1 van Wijdemeren.
Samen met Docks fish & grill
staat Bistro de Garde bovenaan

de lijst, de Kortenhoevers hadden de meeste stemmen, maar
de ’s-Gravelanders kregen het
hoogste waarderingscijfer. “En
dat is wat telt”, vertelt chef-kok
Kevin Beenen die een ruime
ervaring in de keuken heeft. Hij
werkte in het verleden al bij Berestein. Op 1 januari 2018 hakte
hij, met partner Lisa, de knoop
door en nam het restaurant over.
“We hebben de naam veranderd,
omdat we een nieuwe uitstraling naar buiten willen brengen”,
voegt Lisa eraan toe. Daar lijken

ze volledig in geslaagd. Door een
andere kleurstelling van de wanden is het een stuk lichter geworden, ook door een aangepaste
indeling van het meubilair krijg
je de indruk dat er meer ruimte is. Het restaurant biedt plaats
aan 70 personen. De grote lokker
blijft natuurlijk het terras aan de
Vaartzijde. Wat ook direct opvalt,
is dat Lisa en Kevin hechten aan
een verzorgde indruk, de tafels
zien er pico bello uit, qua servies,
glaswerk, bestek en tafelkleden.
Het allerbelangrijkste is en blijft
de kwaliteit van het eten. “Daarvoor hebben we een totale switch
gemaakt” vertelt Kevin “we kiezen voor kwaliteit. Alles vers en
zelf gemaakt. Er gaat bij ons geen
pakje meer open.” De Frans georiënteerde keuken werkt uitsluitend met dagverse, gezonde en
seizoensgebonden producten.
Alles is huisgemaakt en wordt
met veel passie voor u bereid.
Het concept
Bij Bistro De Garde kun je terecht voor lunch en diner. Op de
menukaart kun je uiteraard à la
carte je gerecht kiezen, maar het
bijzondere concept verdient de

aandacht. Zeker voor de prijsbewuste gasten. Bij een drie gangenmenu, dat je zelf samenstelt,
blijft de prijs € 37,50. In sommige
gevallen is de som van de losse
gerechten rond 50 euro, doch
de totaalprijs bij drie blijft 37,50.
Daarnaast is er elke maand een
aanlokkelijk Maandmenu voor
slechts € 27,50. Voor maart is
dat Gravad lax, Diamanthaas en
Omelet siberienne (hazelnoot/
mokka ijs). Wie een blik werpt
op het menu, zal het water uit
de mond lopen. Zoveel smaaksensaties. Dat geldt ook voor de
lunches met o.a. Amsterdamse
kroketten, makreelsalade, diverse soepen en salades of een complete lunchtip voor 15 euro.
Met Lisa en Kevin lijkt Bistro De
Garde een nieuwe aantrekkelijke
loot aan de Wijdemeerse restaurantboom. Niet teveel poespas
maar gewoon herkenbaar en
goed eten in een ontspannen setting. Zie ook: www.bistrodegarde.
nl ; open woensdag- zondag, vanaf
12.00 uur; Zuidereinde 208,
1243 KR, ’s- Graveland; 035
6561030; info@bistrodegarde.nl.

Op de derde plaats kan het leegkomen van schoolgebouwen
plaats bieden aan appartementen. Aan de tegenstanders van
meer woningbouw wil Maarten
van Gessel zeggen dat woningen
noodzakelijk zijn om de voorzieningen in de dorpen in stand
te houden. “Winkels, kerken en
scholen bepalen toch het beeld
van een dorp. Dat wil iedereen
toch? Om leegloop te voorkomen, zul je moeten bijbouwen.
Dat stimuleert ook de doorstroming, waarbij jonge gezinnen bestaande huizen kunnen
betrekken. Wie de leefbaarheid
wil behouden, kan niet tegen
bepaalde woningbouwplannen
zijn.” Maarten van Gessel ziet
het als zijn missie om met passie
en ratio het belang van de sociale
woningbouw uit te dragen.

Geen dry needling bij
Steven Voorn
In het artikel ‘In Goede Handen’ in week 13 maart over
masseur Steven Voorn van de
massagepraktijk ‘Feel’ staat dat
Steven bij een klant aan ‘dry
needling’ doet. Hij maakt dan
gebruik van dunne acupunctuurnaalden om spierverhardingen snel en effectief te kunnen behandelen. Uit een reactie
van een deskundige blijkt dat
Voorn niet bevoegd is om deze
therapie toe te passen. Hij heeft
besloten om deze behandeling
met onmiddellijke ingang te
stoppen.

Literaire Lezing door
Pauline Broekema
Op dinsdagavond 26 maart is
schrijfster Pauline Broekema in
Plofhuis7 om te vertellen over
haar boek Het uiterste der zee.
Aanvang 20.00 uur. Kaarten
7,50. Vrienden van Fort Uitermeer: 5,00. Reserveren en
kaartverkoop: kaartverkoop@
plofhuis7.nl of aan de zaal.
Plofhuis7, Fort Uitermeer, Uitermeer 5, 1381 HP Weesp.
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FAMILIEBERICHTEN
Stil van verdriet en vol bewondering voor de wijze waarop zij
met haar ziekte is omgegaan en afscheid heeft genomen van
alles wat haar dierbaar was, geven wij u kennis van het
overlijden van mijn lieve, zorgzame vrouw,
onze moeder en trotse oma

Sonja Knegt - van de Kemp
10 oktober 1959

“Wat hadden we het fijn samen en wat zal ik je missen.”
“Je hoeft niet veel te zeggen om bijzonder te zijn.”
Lieve Peter, lieve pap, allerliefste opa wij zullen altijd
van je blijven houden.

Peter Johannes Jansen
Peter

15 maart 2019
Renee
Sebastian, Natasja en Dyaz
Mandy, Jasper, Liz en Dani

Ankeveen, 2 december 1940
Hilversum, 7 maart 2019
Tiny Jansen-Windt
Pascal & Ester, Luca, Nomi, Billy en Moyra

Als eps of (HR) PDF bestand
voor maandag 10.00 uur.
De opmaak van de advertentie kunnen wij ook verzorgen,
aanleveren in Word (doc
bestand) opsturen voor
maandag 10.00 uur.
Tarieven € 0,53 per mm per
kolom in zwart/wit en €
0,69 per mm per kolom in
full-color.
Kolombreedtes zijn 1 kolom
43 mm en 2 kolommen 90
mm.

Correspondentieadres:
coöperatie DELA
t.a.v. familie Jansen
Proostwetering 8, 3543 AE Utrecht

Correspondentieadres:
Mandy Knegt
Wilgenlaan 50
1394 JS Nederhorst den Berg

Aanleveren van advertenties voor familieberichten

De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden.

Sonja is thuis, alwaar geen bezoek.
De crematieplechtigheid zal plaatshebben, vrijdag 22 maart
om 11.30 uur in de aula van crematorium Laren,
Weg over Anna’s Hoeve 1 te Laren.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren.
in de ontvangkamer van het crematorium.

Bloemenadres:
Uitvaartcentrum Myosotis, Utrechtseweg 110-B te Weesp.

Zij heeft nu rust gevonden
en is weer bij ‘haar mannen’.

Lezers schrijven...
Een mooi moment

Hebt u het ook al gehoord, al dat geklepper? Een paar keer per week, als de zon zich laat zien, probeer ik
wandelend een gratis dosis vitamine -D te scoren, ik behoor tot de doelgroep, wie niet tegenwoordig? Loop ik
richting het voormalige gemeentehuis in ‘s-Graveland, wat hoor ik toch? Het geluid komt hoog uit de bomen.
Twee ooievaars, al klepperend, balancerend tussen de takken, waren aan het paren. Voor ik het door had,
was het moment alweer voorbij en stond het echtelijk paar mij moe maar voldaan, vanuit de hoogte, aan te
staren. Thuisgekomen heb ik de twee mooiste foto’s op onze familie-app gezet met verslag van het tafereel. De
reacties waren niet van de lucht; Cool! Dan klepper ik ook altijd, hahaha! Als je paart?! Too much information. En dat in ‘s- Graveland, heb je daar leren klepperen? Het gaat nog even door over kinderen krijgen,
pijnloos bevallen, enz. Het werd een melige boel, klepperen werd bedacht als nieuw codewoord voor als de
kinderen in de buurt zijn, papa en mama gaan even klepperen. Drie dagen later krijg ik bij een app een filmpje van lieve schoondochter met kleinzoon op schoot. Ze leest hem een boekje voor over Cas, Flap en de baby.
Ze laat een foto zien van een echo en dat hij grote broer wordt. Ik stond in de keuken helemaal blij te zijn,
manlief had geen idee wat er aan de hand was. We krijgen er weer een kleinkind bij, de vierde. Er werden
direct felicitaties geappt met toepasselijke plaatjes erbij, iedereen enthousiast! Zo snel, dit kan een ooievaar
tegenwoordig niet meer bij houden, maar het blijft een mooi moment.
Thea Hartenberg, Kortenhoef

Na een leven vol liefde en zorg voor haar dierbaren is
rustig ingeslapen onze lieve tante en schoonzuster

Celia Adriana Hagen - van Zomeren
* Nederhorst den Berg,
2 mei 1929

† Nederhorst den Berg,
11 maart 2019

sinds 4 november 2012 weduwe van Gerard Hagen
moeder van Henrie (in herinnering)
Nel en Jan Versteeg - van Zomeren
Esther en Merijn
Henk en Caroline van Zomeren - Alblas
Daphne en Michiel
Rianne
Familie Hagen
Onze dank gaat uit naar de medewerkers van afdeling
Boszicht van Horstwaarde voor de liefdevolle verzorging
van Celia.
Het afscheid van Celia heeft inmiddels plaatsgevonden.
Correspondentieadres:
Uitvaartverzorging Van Vuure
t.a.v. Familie Hagen
Melkpad 21a, 1217 KA Hilversum

Adverteren: weekbladwijdemeren.nl

TOP OCCASIONS MET 6-12 MND GARANTIE
Twingo Collection 3drs
Twingo Expession 5drs
Clio Estate Intens automatic
Clio Estate Dynamique
Captur Dynamique automatic
Captur Intens Tce-90
Megane Estate 1.6
Grand Scenic Bose 130
Espace Dynamique 2.0-T
Peugeot 3008 Executive 1.6
Chevrolet Kalos 1.4 5drs
Kia Ceed 1.4 Extra
Opel Tigra 1.4 TwinTop S.

Paarsmet.
Zwartmet.
Zwartmet.
Roodmet.
Rood/Zwart
Rood/Zwart
Zilvermet.
Roodmet.
Zwartmet.
Blauwmet.
Zwartmet.
Blauwmet.
Blauwmet.

01-2012
02-2015
05-2016
01-2014
07-2018
05-2018
11-2007
07-2014
01-2006
11-2012
01-2006
06-2007
07-2007

128000 km
70000 km
46000 km
73000 km
6000 km
10300 km
190000 km
36000 km
177000 km
115000 km
173000 km
60000 km
61000 km

4950,7950,15950,11500,23950,19750,4800,20000,8000,9950,2250,4750,5500,-
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Nieuwe schoenmaker in Kortenhoef
Door: Herman Stuijver
KORTENHOEF- Na een loopbaan als activiteitenbegeleider
bij verstandelijk gehandicapten en in zorgcentra trok Joke
Meier de stoute schoenen aan
en maakte een carrièreswitch
naar schoenmaker. Vanaf 3
april open op woensdag t/m
zaterdag bij Opslag3 aan de
Kwakel 9 te Kortenhoef.
“Ik raakte in een periode dat
er enorm werd bezuinigd in de
zorg werkloos. Ik heb altijd iets
gehad met iets creëren met je
handen. Dus het sprak me wel
aan. Temeer daar ik veel cliënten in de zorg zag die te maken
hadden met orthopedische
voetzorg” vertelt Joke. Eigenlijk
had ze verder willen gaan als or-

thopedisch schoenmaker, maar
dat bleek teveel van het goede.
Ze volgde een tweejarige opleiding: één dag bij de (DHTA)
Dutch Health Tech Academy
en drie dagen per week stage
bij meester-schoenmaker John
Elbertse van schoenmakerij De
Leest in Bunnik.
Joke vond het zo boeiend dat
ze nog een jaar langer doorging
om zich te bekwamen in het
ondernemerschap, zelf schoenen maken en het maken van
bepaalde aanpassingen aan het
schoeisel. “Eén dag in de week
zat ik in de schoolbanken, maar
voor de rest heb ik enorm veel
geleerd in de praktijk. Het is
een prachtig vak waarin nog
heel veel met de hand wordt
uitgevoerd.” Trots laat ze een

paar schoenen zien die ze zelf
heeft ontworpen. Om door een
ringetje te halen, zo verfijnd en
precies afgewerkt. “Het is best
zwaar werk, vooral je handen
en schouders voel je na een
dagje werken. Verlijmen vind
ik het lastigste. Je moet maar
net de goede lijm vinden die
past bij de andere materialen.” Natuurlijk maakt Joke
ook gebruik van imposante
machines als een pers en een
schuur-en
doornaaimachine. “Ik heb geleerd dat je alles
moet repareren wat de klant
aanbiedt. Daarin maak ik geen
onderscheid. Wel geef ik weleens het advies om schoenen
die echt helemaal op zijn niet
meer te repareren.” Gelukkig
blijkt er nog veel behoefte aan

het oude vakmanschap, want
mensen hechten vaak aan hun
persoonlijke kwaliteitsschoen.
Joke is ook aangesloten bij de
Nederlandse Schoenmaak Vereniging. U kunt er ook terecht
voor schoensmeer, borstels,

Herinneringen aan het dorp van weleer

Door: Herman Stuijver
ANKEVEEN- Twee uitverkochte
zalen luisterden naar de verhalen over het Ankeveen van
vroeger: ‘Je Wist Niet Beter’ in
Theater De Dillewijn. Omlijst
door nostalgische beelden en
passende muziek vertelden Rie
Torsing- Hilhorst, Door Souverijn- Hagen en Willem Vermeulen aan import Ankevener René
de Rooij over het dorpsleven in
de 30 ‘er tot en met de 50’er jaren.
De samenstellers hadden goed
nagedacht over het programma. Op het podium stond een
interieur uit die goeie ouwe tijd,
met rookstoel en schemerlamp.
De musici Angelo van den Burg
op de hang en saxofonist Henk
Beemsterboer wisten met hun
muziek de juiste toon te treffen, relaxed maar ook weer niet
truttig. Daarnaast vormden de
zwartwit filmbeelden en pentekeningen van ex-dorpshistoricus Jan Veenman perfecte aan-

vullingen op de verhalen. Als
kers op de taart ontvingen de
drie gasten een portret dat door
kunstenares Ingrid Jansen live
tijdens de voorstelling was afgerond. Het ging natuurlijk om
de drie hoofdrolspelers die om
de beurt ieder een half uur door
René de Rooij werden geïnterviewd. Die deed dat kundig, invoelend en met een brede lach,
hetgeen naadloos aansloot bij
de sfeer in het theaterkerkje, dat
nu eens voor driekwart gevuld
was met Ankeveners van nu en
vroeger. Jan Veenman schreef
ooit eens ‘Als het einde van de
wereld nadert, vlucht dan naar
Ankeveen, want daar gebeurt
alles 25 jaar later’. Welnu, dat
beeld bleef hangen bij de verhalen van Rie, Door en Willem.
“Het was een kwestie van creatief overleven, geen stress. Het
waren lange dagen met hard
werken. Weinig woorden. Een
tijd van verstilling” zei De Rooij
op poëtische wijze.

Rie, Door en Willem
Rie Hilhorst was een boerendochter die met haar grootmoeder, vier broers en één
zus in een boerderijtje annex
sigarenwinkel aan het Stichts
End woonde. Ze kwam nooit
het dorp uit en poetste tot haar
15e nooit haar tanden, weet
de 87-jarige zich nog goed te
herinneren. Op vlotte wijze
vertelt ze over vader Evert die
ook postbode was en verslaafd
aan zijn pruim. Het bevrijdingsfeest met de Canadezen
op de Loodijk ziet ze nog zo
voor zich. Haar bijdrage sloot
ze af met het humoristische gedicht ‘Orde van de Po’ waaruit
nog eens duidelijk naar voren
kwam dat ze acteertalent heeft.
Als intermezzo speelde een delegatie van de plaatselijke fanfare een paar vrolijke marsen,
weer een leuke vondst.
Bij Door Hagen (83) thuis was
het een hard leven bij de Molen
Hollandia aan de Loodijk. Met
10 kinderen was de bedden-

plank met de pasgeborenen in
de bedstee van vader en moeder zelden leeg. Ieder had z’n
taken in het huishouden waar
moeder niet één maar twee
broeken aan had. Vader bemaalde de polder, sneed riet,
hield de sloten schoon en genoot van z’n ‘kees’ (pruim) in
een tijd zonder waterleiding en
telefoon. Dat meester Fennis,
die in alle verhalen terugkomt,
rookwolken blies rond de hoofden van zijn leerlingen was
toentertijd heel normaal.
De bijna 83-jarige Willem Vermeulen was goed voorbereid,
hij nam direct het woord. De
man die iedereen kent van de
klompen, heeft nooit iets anders aan zijn voeten. In mooie
bewoordingen schetst hij het
Dik Trom-leven, polsstokspringen naar school, voetballen
met een varkensblaas , eieren
pikken uit de polder en met je
maten kaarten op de hei. Willem is ook man die vol zit met
tegeltjeswijsheden als ‘een ons
handel is meer waard dan een
kilo werk’. Of ‘één bruin biertje
is twee sneeën brood’.
Herhaling
Het waren twee warme bijeenkomsten waar veel medewerkers op de achtergrond meehielpen. Dat de zaal aan het slot
mee brulde met ‘Het Dorp’ van
Wim Sonneveld was niet verwonderlijk, het kon niet beter.
Het concept van ‘Je Wist Niet
Beter’ is voor herhaling vatbaar,
ook in andere dorpen.
(v.l.n.r.) Door, Willem en Rie

binnenzolen, veters, enz.
Eén keer per maand staat ze
op de Ankeveense Markt (met
thuisbezorging), maar vanaf
april dus tussen 9 en 18 uur aan
de Kwakel 9 (woe t/m zat.)

De Quiz
koorts
neemt toe
KORTENHOEF- Nog een paar
weken en dan kunnen de teamcaptains hun team inschrijven
voor de Ken uw Dorpquiz 2019.
Bij de eerste editie in 2015
moest de organisatie nog PR
-werk verrichten om de inwoners attent te maken op dit
unieke dorpsevenement. In
2017 was binnen 10 minuten
het maximum aantal van 36
teams ingeschreven en moesten
de latere aanmeldingen worden
teleurgesteld. De inschrijving
is mogelijk vanaf zaterdag 30
maart om 9.00 uur. Dus families, vriendengroepen, verenigingen etc. hebben nog enkele
weken om hun team (tenminste 8 en maximaal 15 personen)
samen te stellen.
Inschrijven gaat via de website van de Ken uw Dorpquiz
(www.kenuwdorp.nl) waarbij
ditmaal bij de inschrijving ook
direct alle teamleden moeten
worden aangemeld. Het inschrijfgeld bedraagt € 35 per
team en komt volledig ten goede aan de lokale goede doelen
die door nummers 1, 2 en 3 zijn
gekozen.

WEEKBLAD
WIJDEMEREN.NL

10

Weekblad Wijdemeren

Woensdag 20 maart 2019

Cultuur
Lezersactie: 2x2 vrijkaarten					

Ad Visser en Ralf Rousseau in
concert in Theater De Dillewijn
ANKEVEEN - Ad Visser is geen
onbekende in Ankeveen. Tijdens
de expositie ‘Licht’ in 2017 was hij
met Ralph Rousseau al te zien en
te horen. Ad trekt alweer geruime
tijd de aandacht als singer-songwriter. Met scherpe teksten:
Krachtige visies op het dagelijkse
bestaan tuimelen over elkaar, stevig gekruid met humor. En: satire
& absurdisme zijn bepaald niet
uitgesloten! Dus: vergeet vanaf nu
AVRO’s TopPop.
Met Ralph Rousseau vormt hij
een wel heel verrassend duo. Anders dan Anderen dus!
Ralph bespeelt de viola da gamba
en is momenteel de meest prominente Nederlandse ambassadeur
van dit zevensnarige instrument.
Hij is regelmatig solist bij het
Concertgebouworkest. Samen
maken ze een unieke sound waar
je compleet wordt ingezogen.

Loosdrechtse Tekenaar

Dit raakt je echt! En de teksten
vergeet je niet gauw meer. Deze
muziekvoorstelling wil je horen,
horen en nog eens horen. En zeker in Theater De Dillewijn: de
intimiteit en prachtige akoestiek
geeft een extra kracht aan dit concert.
Zaterdag 23 maart 2019. Aanvang
20.15 uur. Toegang € 19,- . Kaar-

Omzien met een glimlach

ten via www.dedillewijn.nl
Lezersactie
Wilt u kans maken op gratis
kaarten voor dit unieke concert?
Weekblad Wijdemeren / NieuwsSter verloot 2 x 2 kaarten. Stuur
een e-mail met uw naam en telefoonnummer naar: redactie@
dunnebier.nl. Doe dit voor vrijdag as. 16.00
uur, onder vermelding van
‘Anders dan
Anderen, Dillewijn’. Bellen
kan ook: 029425 62 00. De
winnaars krijgen telefonisch
bericht.

Foto: Lady M. Artistique
NEDERHORST DEN BERGDe sloop van het oude gemeentehuis houdt veel Bergers bezig.
Zoals Wim Bergman, ooit decennialang bode in dat pand.
Wie kent ‘m niet? Nu met een
glimlach terugkijkend op toen
(foto: Barend Abrahamse).

INGEZONDEN
TEKSTEN VÓÓR
VRIJDAG 16.00 UUR
NAAR:
REDACTIE@DUNNEBIER.NL

MAXIMAAL: 300 WRD.
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Thuiswedstrijd voor toppianist Hannes Minnaar
NEDERHORST DEN BERG - Het
gebeurt niet vaak dat hij een
concert geeft voor zijn thuispubliek. Maar deze maand is het
eindelijk weer eens zover: toppianist Hannes Minnaar brengt
op 30 maart in de knusse Willibrordkerk werken van Bach,
Beethoven, Franck en Messiaen
tot leven. “De intieme sfeer,
met het publiek dicht op de
vleugel, daar verheug ik me
op.”
Deze inwoner van Nederhorst
den Berg – winnaar van onder
meer het Prinses Christina Concours en de Nederlandse Muziekprijs – behoeft eigenlijk geen

introductie meer. Zijn doel: het
publiek met een avondvullend
recital meenemen in een verhaal,
met werken van uiteenlopende
componisten.
Alles begint bij Bach. “Ook al
had Johann Sebastian Bach al
veel gecomponeerd, toch was
deze partita het eerste stuk dat
hij publiceerde”, vertelt Minnaar.
“Het is luchtige muziek: een oefening voor de toetsenist, een
‘Klavierübung’, open en lyrische
barokdansen. Deze muziek staat
in sterk contrast tot de werken
van Ludwig van Beethoven: uitbundig, virtuoos en met af en
toe veel en botte humor. Af en
toe laat hij je flink op de toetsen

rammen. Dan laat hij je behoorlijk schrikken. Maar Beethoven
klinkt ook gewichtig, en met ingewikkelde handenkruisingen is
dit stuk voor de pianist technisch
uitdagend.”
Met het uitvoeren van muziek
van César Franck ging voor de
Bergse pianist een lang gekoesterde wens in vervulling. “Toen
ik ongeveer 17 jaar oud was,
hoorde ik dit stuk voor het eerst.
Die cd heb ik toen zo’n 30 keer
achter elkaar beluisterd, ik was
er helemaal ondersteboven van.
Tijdens mijn studie op het conservatorium ben ik al eens aan
dit stuk begonnen, maar realiseer
me nu dat dit stuk van Franck

voor mij destijds te moeilijk was.”
Kaartverkoop via www.concertenopdeberg.nl. U kunt ook
kaarten kopen bij Brinkers Mode

en Lingerie (Dammerweg 1 in
Nederhorst Den Berg). U wordt
verzocht contant te betalen.
Foto: Simon van Boxtel

Galerieconcert in Loosdrecht
Het beroemde Carezza kwartet, bestaande uit Alexander
van den Tol viool, Dana Mihailescu viool, Michiel Eekhof, altviool en Anneke Janssen cello,
geeft op zondagmiddag 31
maart om 15.00 uur een Galerieconcert.
Het kwartet speelt werken van
Joseph Haydn (1732-1809)
strijkkwartet Nr. 53 in D op.
64 (De Leeuwerik). Deze compositie dankt zijn bijnaam De
Leeuwerik aan de effectvolle inzet van de eerste viool. Hij lijkt
als een vrije vogel te zweven
boven de staccato-noten van de

andere strijkers. De kwartetten
opus 64 gaan door voor volmaakte meesterwerken. Maar
Leeuwerik of niet , het had ook
‘Hornpipe’ kunnen heten; het
slotdeel roept associaties op
met de Engelse volksdans.
Na de pauze speelt het strijkkwartet Nr.1 in e ‘Uit Mijn
Leven’ van Bedrich Smetena
(1824-1884). Dit kwartet is in
een moeilijke periode van de
Boheemse componist geschreven. Het heeft een verhalende
structuur en wordt in muziektermen omschreven als programmamuziek. Het opent me-

Sprankelende meditatie

Door: Niels van der Horst
KORTENHOEF – Bij binnenkomst
in Het Oude Kerkje viel het meteen op. Kussentjes! Op elke stoel
lag er een. Bij de aankondiging
bleek waarom. In het optreden
van Tomoko Mukaiyama (piano)
met Canto Ostinato van Simeon
ten Holt zat geen pauze. Een lange zit vol verwondering, inspiratie, uitstapjes en meditatie volgde. Ja, en ondanks de kussens,
toch ook iets van rauwe billen.
Het woord obstinaat betekent
o.a. aanhoudend, repeterend.
Canto verwijst naar melodie. Ten
Holt maakte ruim honderd korte

stukjes die uiteindelijk door componist Andries Hubers tot één
partituur is samengevoegd. De
uitvoerder heeft nogal wat vrijheid. Deze kan namelijk veel dynamiek en accenten zelf invullen,
herhalingen invoegen, hetgeen
vaak pas tijdens de uitvoering
wordt bepaald. Dat heeft met
de werking van de compositie te
maken. Het is zeer meditatief van
aard, zodat pas in het moment
zelf deze keuzes hun besluitvorming vinden. De hoofdpartij is
een heel sierlijk en sprankelend
stuk, met veel zwier en levensvreugd. Door de hele compositie
heen hoor je deelmotieven en
kleine fragmentjes hiervan repe-

teen met een noodsignaal dat
later in de finale terugkeert op
juist die plek waar het noodlot
zich voltrekt. Het tweede deel
is dansmuziek waarmee hij als
jonge componist de kost verdiende. Het derde deel bezingt
de liefde voor zijn vrouw die in
1895 overleed aan tuberculose.
Het vierde deel, de finale opent
met typisch Tsjechische klanken die scherp onderbroken
worden door het noodlot thema uit het eerste deel.
Galerie Vermeulen; De Zodde
20, 1231 MB Loosdrecht; www.
remcompany.nl.
titief terugkeren.
Bezwerend
Tomoko Mukaiyama heeft het
uiterlijk en spel van een tovenares.
Zo’n vijf kwartier lang werden de
bezoekers bezworen door de met
muzikale spreuken strooiende
bekroonde Nederlands-Japanse
performer. Zoals regen tegen een
raam slaat, stortte ze haar interpretatie van Ten Holts Canto als
een warme zinnenprikkelende
douche over de bezoekers uit. Als
luisteraar mag je mee op een heerlijke wandeling voor de geest. Het
muzikale landschap verschuift
net als het panorama bij een voettocht buiten. Ook dan kan het
een tijdje hetzelfde lijken maar
vinden er toch talloze subtiele
veranderingen plaats aan de horizon maar ook onder onze neus
waar de voeten lopen. Prachtig is
ook Tomoko’s wisselende dynamiek tussen de handen. Als een
natuurlijke overgang van warm
naar koud verlegt ze het accent
vloeiend van rechts naar links en
andersom. Het lijkt net alsof een
technicus via twee volumeknoppen heel subtiel beide kanten afwisselend versterkt.

Rivier
De stroom aan muziek vertoont
veel gelijkenis met een rivier. Qua
akkoorden hoor je hier en daar
een duidelijke koerswijziging of
spat de muziek op als water op
een grote kei maar het blijft vooral door het zich herhalende ritme
steeds een levende waterweg. De
eerder genoemde hoofdpartij
kwam een paar keer terug tijdens
de uitvoering. De uitwerking ervan lijkt op het terecht komen in
een stroomversnelling kort nadat
je even aan de kant hebt vastgezeten tussen een paar overhangende
takken. Mukaiyama bracht ze als
een geschenk van een natuurlijke
macht die het beste met ons voor
heeft. Gepaard met de intensiteit
van de pianiste ontstond in het
midden van de uitvoering een
fase die overweldigend was. Soms
deed het zelfs denken aan trance
muziek, zo intens waren de hamerende herhalingen. Niet veel later
volgde heel mooi gebruik van het
pedaal. De gespeelde tonen klonken ineens door en vermengden
zich zo met de daaropvolgende
maten. Hierdoor ontstond een
ontspannend ruimtegevoel.

Eind
Langzaam voelde je lichaam en
geest moe worden en drijven naar
een rustplaats. Het hoofdthema
werd op een gegeven moment
wel dertig keer herhaald. De laatste ultieme betoverende werking
van het thema voelde na een rauwere fase met harde en dissonante noten als thuis komen. Thuis
komen maar ook onder de wol
kruipen met een warme kruik
op koude voeten. Koude en vermoeide voeten van een tocht die
je van tevoren niet had kunnen
dromen, maar die je nu wel in
een roesachtige slaap gaat verwerken. De werkelijkheid die droom
wordt. Gezongen herhaling. Canto Ostinato. Ten Holt zelf sprak
van een genetische code in zijn
werk. Voor iedere luisteraar die
het ooit gehoord heeft, geldt dat
er minimaal een hoorbare schaduw achterblijft in zijn of haar
DNA. Het stuk raakt iets universeels en inspireert op het gebied
waar je woorden moet zoeken
om te beschrijven wat je net hebt
meegemaakt. Net zoals wanneer
je ontwaakt na een opmerkelijke
droom waarover je wil vertellen.
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Ondernemers
Seizoensopening bij HG
tuinmeubelen in Loosdrecht
LOOSDRECHT – Met de lente
in aantocht begint ook bij HG
tuinmeubelen in Loosdrecht
het seizoen. D.V. vrijdag 22 en
zaterdag 23 maart is de officiële seizoensopening in de
vernieuwde showroom aan de
Nootweg.
Tijdens de jaarlijkse seizoensopening maakt u bij
HG tuinmeubelen kennis met
de nieuwe collectie tuin- en
loungesets. Met merken als 4
Seasons Outdoor, Zebra, The
Bastard en Cosi zet eigenaar
Henri Hoegée in op kwaliteit.
“We hebben alles voor het betere buitenleven. Van complete
sets tot barbecues en van verlichting tot kachels en sfeerhaarden. Kwaliteit en snelle
levering staan daarbij voorop.”
Aantrekkelijke acties
De twee openingsdagen gaan
gepaard met een hapje en een
drankje, demo’s en aantrekkelijke acties. “Wie op een
van deze dagen een tuin- of
loungeset aanschaft, krijgt van
ons een luxe glaslantaarn van

Cosi cadeau”, aldus Hoegée. En
de Loosdrechtse ondernemer
heeft het assortiment aangevuld met een binnenproduct.
“De afgelopen maanden is de
showroom van twee verdiepingen flink verbouwd en uitgebreid. In het nieuwe achterste
gedeelte gaan we exclusieve
boomstamtafels
verkopen.
Daar is in het openingsweekend al een glimp van te zien
en dit wordt binnenkort verder
uitgebreid.”
Hoegée hoopt uiteraard weer
veel geïnteresseerden te verwelkomen tijdens de seizoensopening. “Het is altijd een gezellige
en laagdrempelige manier om
inspiratie op te doen en kennis
te maken met ons assortiment.”
De showroom aan de Nootweg
11 in Loosdrecht is op vrijdag
geopend van 10.00 tot 21.00
uur en op zaterdag van 10.00
tot 18.00 uur. Achter het pand
is ruim voldoende parkeergelegenheid.

Cultureel centrum wordt De Blinker
Door: Herman Stuijver
KORTENHOEF- Na De Fuik en
De Dobber heeft Kortenhoef
nu een Cultureel Centrum De
Blinker aan de Parklaan. De
jonge acteur Arjan van Loenen bedacht deze naam die
het fonkelende visgerei suggereert en zeer waarschijnlijk
de toneelspelers van DSO zal
inspireren om nog vaker uit te
‘blinken’.
Vrijdagochtend was de officiële
onthulling van de naam van het
minitheater waar DSO al volle
zalen trok met aantrekkelijke
comedy’s. Aanwezig waren,
uiteraard naast leden van de
toneelclub, ook de wethouders
De Kloet en Boermans en kinderen van de eraan vaststaande school De Regenboog. De
brugfunctie tussen onderwijs
en cultuur is van eminent belang, zei Joost Boermans. De
leerlingenraad, bestaande uit
Nienke, Tess, Jannika, Maarten
en Rutger (samen goed voor
één stem) had samen met Mariëlle Verdegaal, hoofd sociaal
domein gemeente Wijdemeren en een anoniem DSO- lid

gefungeerd als jury. Dat was
afwijkend van de gebruikelijke
procedure, waarin de naamgevingscommissie een prominente rol speelt. Nu konden de
juryleden kiezen uit 54 inzendingen, waarin onder andere
Dobber 2.0, De StudiO, het Zevenkleurenhuis, de Gouden Pot
en de Dode Mus streden om de
eerste plaats. Na een zwaar beraad bleef dus De Blinker over.
Winnaar Arjan van Loenen
straalde van oor tot oor. Aan
hem was een abonnement op
de voorstellingen van DSO niet
besteed, aangezien hijzelf vaak
op de planken staat. Nu dus

een stapel cadeaubonnen. Een
vlot gemonteerd filmpje toonde aan hoe het theater vanaf 29
januari 2018 uit de grond was
gestampt. Bijna een jaar lang
heeft een vasthoudende groep
vrijwilligers met o.a. Otto van
Dijk, Wim Molleman en Henk
Wienesse keihard gewerkt aan
het interieur. “Inderdaad, een
pareltje voor Kortenhoef, waar
naast DSO ook ruimte is voor
meer activiteiten”, sloot JanJaap de Kloet af.
Zie ook: www.toneeldso.nl
Arjan van Loenen tussen de wethouders voor het logo

SEIZOENS

OPENING
22 EN 23 MAART

n tuin- of
Bij aankoop van ee u een luxe
gt
loungeset ontvanvan Cosi.
rn
aa
glaslant

Nootweg 11 | 1231 CP Loosdrecht | 035 820 00 02 | www.hgtuinmeubelen.nl
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Gezondheid

Beter slapen door ‘Zorg voor Ontspanning’
Door: Saskia Luijer
KORTENHOEF – Susanne Renkema, oefentherapeut mensendieck, is altijd in voor iets nieuws.
Afgelopen najaar bedacht ze om
haar liefde om buiten te zijn te integreren in haar slaapoefentherapie. Met ‘Zorg voor Ontspanning’
biedt zij een unieke behandeling
in de buitenlucht om beter te leren slapen.
Mensen die problemen hebben
met in- of doorslapen kunnen
voor slaaptherapie terecht bij
Susanne Renkema. Bij verwijzing door de huisarts wordt deze
behandeling vergoed door de
zorgverzekeraar. Susanne leert
je oefeningen toe te passen om ’s
avonds beter in slaap te vallen of
makkelijker door te slapen als je ’s
nachts wakker ligt. Een paar keer
’s nachts wakker worden is heel
normaal in een gezonde slaapcyclus, legt Renkema uit. Maar de
truc is om dan niet in de stress te
raken, te gaan piekeren, uit bed
te gaan of te gaan eten, maar juist

ontspannen weer verder te slapen. Bij het in slaap vallen is het
belangrijk om ‘op te slomen’ stelt
Susanne. Dat je alles wat je ‘moet
doen’ regelt tot een uur voor je gaat
slapen en daarna niet langer ‘aan
blijft staan’ maar tot rust komt.
Geen prikkels meer van blauw
licht (tv, pc, tablet of smartphone),
geen spannende boeken meer lezen of heftige gesprekken voeren,
maar dingen doen waar je niet bij
na hoeft te denken. Zoals een tijdschrift doorbladeren, een makkelijk boek lezen (e-reader mag), de
was wegstrijken of plantjes water
geven. Als je dan een moe gevoel
krijgt en gaat gapen ga je naar bed.
Verder adviseert de therapeut om
overdag niet te slapen, of evt. een
powernap te doen van maximaal
20 minuten en daarna weer in de
actie te komen.
Mentale en fysieke klachten
In haar praktijk op de Zuidsingel
behandelt Susanne patiënten van
alle leeftijden, maar vooral volwassenen in de leeftijd van 25 tot
50 jaar. Mensen met een veelei-

sende baan, een druk gezin en een
actief sociaal leven. Zij hebben
vaak last van klachten die veroorzaakt worden door slaaptekort.
“’s Nachts herstelt je lijf, zowel in
lichaam als geest” verduidelijkt
Susanne. “Als deze twee niet tot
rust komen, dan word je ziek.
Je voelt je niet zo fit, krijgt wat
schouder-, nek- of rugklachten,
hebt moeite met scherp zijn en
concentreren en kan bijvoorbeeld
last krijgen van een burn-out of
depressieve gevoelens. Een combinatie van klachten en opeens
gaat het niet meer.”
Naast deze groep heeft Renkema
ook veel oudere mensen in zorg.
Bij hen is het vaak wennen aan
een andere slaapcyclus. Zij hebben het gevoel niet goed te slapen,
maar meestal is er sprake van
een natuurlijk proces waarbij je
wat minder lang en minder diep
slaapt.
In het bos
Geïnspireerd door het tv-programma ‘Paulien Cornelisse in
Japan Tokidoki’, bedacht Sus-

anne afgelopen najaar om haar
slaaptherapie niet alleen meer op
een matrasje in de praktijk te verzorgen, maar ook in een hangmat
in het bos. “Ik ben graag buiten,
dat is zo heerlijk” motiveert ze.
Waarbij ze verwijst naar het boek
‘Shinrin Yoku’ waarin de helende
kracht van het bos staat beschre-

is voor houding en beweging. In
aanvulling op dit sporten in de
buitenlucht startte ze ‘Zorg voor
Ontspanning’. Een slaaptherapie
in een hangmatje tussen twee bomen. Op een prachtige plek waar
je gebruik kunt maken van alle
elementen in de natuur. Zoals het
luisteren naar de wind, het beleven van de warmte van de zon en
het gevoel dat je wordt gedragen.

ven. Bij landgoed Boekesteijn
in ’s-Graveland geeft Susanne
al langere tijd les. Onder de titel
‘Zorg voor Bewegen’ biedt ze daar
medisch verantwoorde groepslessen waarbij de nadruk ligt op het
opbouwen van uithoudingsvermogen en het verbeteren van de
spierkracht, en er ook aandacht

“Mensen slapen gewoon aan het
einde van het half uur” meldt Susanne. “Het is zo fijn om buiten te
oefenen met ontspannen. Om gewoon te hangen, om niets te doen
en nergens over na te denken.
Want dat is precies wat slapen is.”
Meer informatie: www.mensendieck-renkema.nl

Kenianen heersen bij Spiegelplasloop
Foto: Nikwi Hoogland

NEDERHORST DEN BERG - Met
vertoon van overmacht hebben
Ezra Kering en Judicah Nyabera
de 11e editie van de Spiegelplas-

loop gewonnen. De 33-jarige uit
Kenia afkomstige Kering legde
de loop af in de snelle tijd van 30
minuten en 12 seconden.

Lentekriebels

eroen
Citroencake

voor

€ 3,95

Daarmee bleef hij ruim onder
het parcoursrecord van Lucas
Nieuweboer uit Heemstede.
De 24-jarige Nieuweboer vocht
voor wat hij waard was, maar hij
moest het onderspit delven in
het Keniaanse geweld. Nieuweboer, die eerder dit jaar nog ruim
onder de dertig minuten bleef in
de Groet uit Schoorlrun moest
zich nu - door de harde windtevreden stellen met een tijd van
net onder de 31 minuten.

Bij de dames won de landgenoot
van Ezra Kering, Judicah Nyabera. Zij verbrak eveneens het parcoursrecord. Nyabera liet de klok
stil staan op 34 minuten en 18
seconden. Op de tweede plaats
in de dameswedstrijd eindigde,
meervoudig nationaal kampioene, Adrienne Herzorg. Herzog
die in de Verenigde Staten woont
,was bij haar ouders in Nederland en vond dat deelname aan
de wedstrijd in Nederhorst den
Berg prima passen in haar verblijf in Nederland. Op de derde

Mariekebrood

Normaal € 5,50.
Bij inlevering van
5 spaarpunten

nu voor

€ 3,95

Kwarkbolletjes

per zakje

€ 2,95

Geldig van donderdag 21 maart t/m zaterdag 6 april.

Meenthof 10 - 1241 CP Kortenhoef | De Meent - 1218 CB Hilversum | Hilvertsweg 84 - 1214 JJ Hilversum

www.bakkerjeroen.nl

plaats eindigde het Rotterdamse
talent, de 19-jarige Diane van Es.
Succesvol
Om kwart over twaalf begon de
Kidsrun met zo’n vijftig kinderen. Ze renden 1200 meter en
dat ging in een hoog tempo. Er
waren twee categorieën, tot en
met 2010 en kinderen jonger
dan 9 jaar. Alle kinderen kregen
na afloop een medaille. “Met 422
lopers aan de start en deze snelle
tijden, kunnen we weer spreken
van een succesvolle Spiegelplasloop”, liet Martin van Wijk van de
BRC na afloop weten. Van Wijk
vertelde verder dat de BRC trots
is op de grote deelname aan de
Thuizbij Kidsrun, de 5km prestatieloop en het grote aantal lopers
aan de start van de 10km. De
Bergse strijd werd in het voordeel beslist door Hielke Hilberts
die een knappe 13e plek bij de
mannen veroverde (34.53), bijna
twee minuten later gevolgd door
Rick Smits die weer Tim Kuiper
en Gijs Bergman ruim achter
zich liet.
De trots werd gedeeld door de
sponsoren van het evenement,
Seneca Formulieren Server,
Arens Makelaars, en Energy
control Atletenmanager Louran
van Keulen was na afloop ook te
spreken over de prestaties van de
atleten in de Spiegelplasloop en
over het mooie loopevenement
in Nederhorst den Berg. Alle
uitslagen van de Spiegelplasloop,
jeugdlopen, 5 en 10km, op
www.racetimer.nl.
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Sport

ASV Petanque ’91 maarttoernooi
ANKEVEEN- Afgelopen zaterdag is de petanqueclub weer
aan een nieuw seizoen begonnen, om te zien wie er dit jaar
kampioen van Ankeveen zal
worden.
Het weer zat de boulers tegen,
regen en heel veel wind. Maar
de echte bouleliefhebbers
kwamen toch opdagen om alvast de eerste punten binnen te
halen voor het Open ASV Pe-

tanque Kampioenschap 2019.
Er zaten weer mooie lange, en
spannende partijen bij.
Na drie partijen gespeeld te
hebben kwamen de volgende
winnaars en verliezer te voorschijn:
1.Elly Wilhelmus; 2. Ton van
Dijk; 3. Elly van Vliet. Laatste
werd Ronald Neijsen met 1 gewonnen partij en 9 punten in
de min. Ondanks de mindere

weersomstandigheden een geslaagde dag.
Op dinsdag 9 april kunt u bij
de petanquevereniging komen
boulen in het kader van de bewegingsweek van de gemeente
Wijdemeren. ’s Middags vanaf
14.00 uur bent u van harte welkom op het sportcomplex van
A.S.V. aan het Stichtse End.

Megan de Bree 3e in Weespervechtruiters Cup
NEDERHORST DEN BERG
– Vorig weekend was de laatste wedstrijd van de Weespervechtcup ruiters. Deze
competitie werd verreden
over meerdere wedstrijden op
manege de Laanhoeve in Nederhorst den Berg en manege
Bleijenberg in Weesp, waar-

bij de 8 beste proeven van alle
combinaties uit de klasse b t/m
m meetelden voor de ranking.
Megan de Bree eindigde op een
mooie 3e plaats .
Megan traint bij Mandy Gessel
uit Nederhorst den Berg.

Zaterdag NK Pokeren in
Ankeveen
ANKEVEEN- Zaterdagavond is
er weer een sfeervol evenement
in het Wapen van Ankeveen. Stefan van Houten is er in geslaagd
om een voorronde van het NK
Poker naar zijn etablissement te
halen. Beginnelingen en ervaren
pokeraars kunnen meedoen De
winnaar mag zich Wijdemeers
Pokerkampioen 2019 noemen en
hij/zij plaatst zich voor de landelijke finale. De datum is zaterdag
23 maart. Aanvang is 20.00 uur.
Deelnemers inschrijven: www.
onkpoker.nl en het kost € 12,50
p.p.

AANLEVEREN KOPIJ
Aanleveren van tekst: Kopij in Word
(doc bestand) en foto’s als JPG bestand opsturen voor vrijdag16.00 uur
en voor de weekendactiviteiten is de
sluitingstijd: zondag 20.00 uur.

Weekblad
Wijdemeren
Ook op Facebook

Aanleveren advertenties: Als (HR)
PDF of EPS bestand voor maandag
10.00 uur.

Kom jij ons team versterken?!
Weekblad Wijdemeren zoekt een bezorger om op
woensdag ons weekblad te bezorgen.

‘s-Graveland: Noordereinde v.a. Klapbrug ri. Loodijk, Loodijk,
Stichtse Kade en Cannenburgerweg

Ben je geïnteresseerd?
Neem dan contact op per telefoon: 06- 136 678 48

SENIORENLUNCH

€ 12,44

SENIORENLUNCH
Even gezellig bijpraten met (oud) dorpsgenoten? Kom dan naar
de seniorenlunch voor (oud) Ankeveners op 28 maart a.s.!
Voor € 12,44 ontvangt u een heerlijke lunch inclusief 2 drankjes.

28 maart a.s.
Aanvang 12.30 uur.
Reserveren is gewenst: 035 533 9155 of
info@restaurant1244.nl. Wanneer vervoer een
probleem voor u is, geef dit aan, dan kunnen we
u daar wellicht mee helpen.

1244 WT Flyer Seniorenlunch.indd 1

12-03-19 09:15
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Sport
Voetballen in Ankeveen

Eerste elftal hard onderuit tegen KVVA
In Amersfoort begon KVVA
voortvarend en hadden de
Ankeveners het geluk aan hun
zijde toen een schot via de binnenkant van de paal terug in de
handen van goalie Danny van
Hal, die de geblesseerde Koen
Schouten verving, belandde.
Vervolgens stond KVVA al na
20 minuten met 2-0 voor. Daarna waren de Amersfoorters een
beetje uitgeraasd en kwam ASV
‘65 er af en toe gevaarlijk uit. In
de 29ste minuut werd Bram
Schouten onreglementair neergelegd binnen het zestienmeter
gebied. De toegekende penalty
werd feilloos door Yoeri Tol

ingeschoten: 2-1. Daarna bleven de Ankeveners dreigend en
toen KVVA vanwege een rode
kaart ook nog met 10 man verder moest, gloorde er hoop op
een goed eindresultaat. Patrick
van Voorst liet nog een prima
voorzet vanaf rechts los op de
inkomende Fabian Degenkamp, maar die kon er net niet
bij om de gelijkmaker in te tikken. Echter door zeer slap verdedigen in de 38ste minuut kon
de centrumspits van KVVA zomaar 3 man passeren en op zijn
gemak aanleggen voor de derde treffer, onvoorstelbaar, maar
waar. Vlak voor rust werd het

vanwege een strafschop zelfs
4-1. Na de rust zette de Ankeveners nog wel aan om er het
beste uit te halen, doch KVVA
had een paar snelle en slimme
spelers in huis die dankbaar
gebruik maakten van de ruimte tussen de linies. In de 63ste
minuut werd het 5-1. ASV tikte
wel aardig, maar was als team
niet agressief genoeg en tevens
niet efficiënt in de afwerking.
Uiteindelijk liep KVVA toch
nog uit naar een 8-1 overwinning.
Sponsors bedankt
Nieuwe tassen voor het eerste

Voetballen in Nederhorst

Verdiend punt tegen Sporting ‘70
De omstandigheden waren
door de harde wind niet gemakkelijk op Meerzicht. Eerste
wapenfeit was in de 17e minuut een voorzet van de gasten
uit Utrecht die van dichtbij in
de handen van Oscar Vrijhoef
werd gekopt. Sporting was hierna wel wat sterker, zonder echt
gevaarlijk te worden. In de 38e
minuut kwam Sporting toch op

0-1. In de 42e minuut konden
de gasten de voorsprong uitbreiden, maar de keeper redde fraai.
Meteen uit de aanval daarna,
treuzelde de Utrechtse keeper te
lang en kon Job van Wijk hem
met een rollertje passeren. (1-1).
Na rust kreeg Sporting diverse kansen, maar die werden of
gestopt of hoog overgeschoten.
Het laatste kwartier herpakte

Nederhorst zich goed en dwong
een aantal corners af. In de
blessuretijd brak Ryan Vrijhoef
alleen door en werd gestuit
middels een rode kaart voor de
gasten. De vrije trap ging via een
verdediger en de lat over.
Alle andere seniorenwedstrijden van Nederhorst (2, 3 en 4)
werden afgelast.

Voetballen in ’s-Graveland

Eerste wint ruim in Almere
Met ruime cijfers heeft ‘s-Graveland de uitwedstrijd bij Sporting Almere gewonnen. De 0-2
voorsprong bij rust was verkregen door, het na een corner, attent reageren van Roger Smit en
een fraaie kopbal van Tim Brug
op net zo mooi aangeven van
Ramon Bouwman. Na de 1-2
kort na rust scoorde Ramon zelf
drie keer. Twee keer gebeurde
dat op aangeven van junior Stijn

van Huisstede die daarmee zijn
debuut extra glans gaf.
Senioren
Het 3e achterhaalde tegenstander Olympia ‘25 op de ranglijst
na een 3-4 overwinning (na 0-4
voorsprong). 35+1 won uit bij
PVC met 1-2 en 35+2 morste
twee punten in de strijd om het
kampioenschap. Nautilus hield
met 1-1 stand. Het 2e kwam zelf
niet in actie, maar zag naaste

concurrent Hooglanderveen
verliezen. ZA2 leed een onverwachte nederlaag. Thuis werd
met 0-1 verloren van BZC ’13.
VRouwen
Jisse Ankersmit (1-1), Thalya
Stuiver (1-2), Kaylee Stoops (2-3
en 2-5) en Maren Steenvoorden
(2-4) bezorgden het collectief
goed presterende VR1 de overwinning op Valleivogels. VR2
kreeg in de allerlaatste minuut

ASV B1 meiden kampioen
ANKEVEEN- In een spannende
wedstrijd heeft ASV B1 afgelopen zaterdagavond in Nijkerk
tegen Voice het kampioenschap binnengehaald. Een
speelronde voor het einde is
het niet meer in te halen door
de concurrentie.
De concurrentie was groot deze
zaalcompetitie en ook in de
kampioenswedstrjid waren de
verschillen klein. De defensies
van beide teams gaven weinig
weg en de keepers speelden een
topwedstrijd. Daarom stond het
bij rust slechts 3-3. Direct na
de rust kwam ASV snel achter

elftal aangeboden door Jeroen
van de Bunt van JUMBO Loosdrecht. Ook werden er nieuwe
inloopshirts aangeboden door
Mitch van Egmond van Res-

taurant 1244 en Roy van Hout
van Woning en Projectstoffering van Hout. Heren sponsors,
reuze bedankt.

Jeugd
Vanwege de vele regen waren er
vijf wedstrijden van de jeugd afgelast. De JO19-1 verloren met
2-0 bij Maarssen. De MO19 deden het beter en versloegen SO
Soest MO19-1 met maar liefst
8-0. Ook de JO17-1 haalden uit
door bij SDO met 1-7 te winnen. De JO13-1 versloegen Buitenboys JO13-4 ook al met 7-1.
De meiden O13-1 verloren in
een spannend duel met 3-4 van
de koninklijke HFC en de JO111 versloegen Laren JO11-2 in

een doelpuntrijk duel met 4-6.

loon naar werken met de gelijkmaker. Door Pien Ankersmit
werd het 1-1 tegen VVZ’49.

met 2 schitterende goals terugkwam tot 2-2. In de 2e helft wist
Waterwijk echter toch te winnen.

Jeugd onder 17
JO17-3 was het enige team dat
wist te winnen in deze leeftijdscategorie. Het won thuis met
4-2 van BVV’31, waar Zwaluwen Utrecht net te sterk was
voor JO17-1 (1-2) en het Baarnse TOV voor MO17-1 (0-2).
JO17-2 speelde tegen het einde
van de zaterdagmiddag op een
met schemer gevuld verlaten
sportpark in Almere waar het
met 5-3, maar raakte het niet in
paniek. Door twee doelpunten
vanaf de hoek stond het kort
daarna namelijk al weer gelijk.
Het bleef op en neer gaan waarbij Voice steeds een doelpunt
voor bleef. In de laatste tien minuten gingen de ASV-meiden
d’r op d’r over en van 7-6 ging
het naar een 7-9 overwinning.
Een hele knappe prestatie van
de meiden die onder leiding van
Veronique Stalenhoef, Yvonne
van de Riet, Bernadette Kolfschoten en trainer Rob Daalmeijer maar progressie blijven
maken. Over twee weken start
het buitenseizoen op het eigen
sportcomplex in Ankeveen.
Ook handballen bij de enige

Programma volgend weekend
Dit begint alweer op de vrijdagavond met de uitwedstrijd
van de dames. Op zowel zaterdag als zondag weer voldoende
wedstrijden om te bekijken. Nederhorst 1 gaat op bezoek naar
HDS te Leersum. Voor meer
info www.vvnederhorst.org of
facebook.

Trainen schoolvoetbal
Op zaterdag 20 april wordt het
schoolvoetbaltoernooi gespeeld
en de schoolteams die daarvoor
willen trainen kunnen dat bij
ons doen. Wie dat wil doen, kan
contact opnemen via info@svsgraveland.nl

handbalclub in Wijdemeren?
Neem contact op met de jeugdcommissie via ASV@handbal.nl
(Staand v.l.n.r.) Siena, Iris, Iris,
Jolien, Tess, Jet (zittend v.l.n.r.)
Kimberley en Sara
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Jordin Schouten op weg naar succes

KORTENHOEF- Jordin Schouten weet niet van ophouden.
Hij zit altijd vol plannen. Zijn
dj-loopbaan, bekend onder
de naam Gio Lennox, verloopt
meer in balans. Daarnaast
houdt de 22-jarige zich bezig
met het produceren van tracks.
Sinds kort beheert hij ook een
lespraktijk die Electronic Artist
Academy heet en die zich in
Naarden bevindt, waar Jordin
een eigen studio heeft. Op vrij-

dag 10 mei opent Gio Lennox
de danceparty in de feesttent
van de SFG in ’s-Graveland.
Kortom, Jordin barst van de
energie. Want daarnaast werkt
hij keihard als entertainer in de
Loosdrechtse Avontuurfabriek.
“Deed ik in het verleden soms
wel drie à vier keer een optreden als DJ in clubs, zalen, tenten en festivals, nu kijk ik wat
meer uit. Het hakte er mentaal
keihard in, ik had geen rust

Wijdemeren in Beeld

meer in mijn hoofd. Nu zeg
ik vaker ‘nee’. Gemiddeld één
keer per week is mooi.” Wat
niet wegneemt, dat hij als Gio
Lennox wel iets vaker zou willen, maar wel in balans. “Wat
ik draai hangt erg samen met
waar je speelt. Mijn voornaamste stijlen zijn: urban, latin en
moombahton.” Gio Lennox
kan sessies draaien tussen één
en drie uur. In de loop der jaren heeft hij zijn eigen stijl
ontwikkeld, een combinatie
tussen harde beats en symfonische rock. Op YouTube zie
je veel passeren, waarbij de remixen Fire en Havanna er echt
uit springen. Sinds kort treedt
Jordin ook naar buiten als Mr.
Rosious. “Dat is totaal andere
muziek, gebaseerd op rozen en
mysterieuzer.”
Lessen
Daarnaast is Jordin ook zijn
eigen lespraktijk gestart om
jong talent een stapje verder
te helpen binnen de muziekindustrie. Die praktijk heet
Electronic Artist Academy. Hij
heeft een serie van 12 lessen
uitgewerkt. Naast de techniek
richt hij zich op de performance. Want een goede dj beweegt mee, straalt een goede

lichaamstaal uit, maakt contact met het publiek en weet
wanneer je welke muziek moet
draaien. In de studio aan de
Overscheenseweg in Naarden
(naast de Band Start Studio)
heeft Jordin de isolatie en de
akoestiek verbeterd, zodat hij
met z’n studenten nog beter
kan presteren. Wie de cursus
goed doorloopt, mag een try
out uitvoeren in club P60 in
Amstelveen.
Feesttent
Op 10 mei staat Gio Lennox in
de Feesttent aan het Noordereind in ‘s -Graveland. Hij draait
tussen 21.00 en 22.30 uur veel
nieuwe muziek. Het is natuurlijk prachtig dat een Kortenhoefse jongeling op deze avond
samen met bekende namen als
Mental Theo, La Fuente en Eric
E. mag optreden.
Contact
Ben je een dj of producer die op
les wil, neem contact op via het
volgende mailadres:
Electronic-Artist-Academy@
hotmail.com. En wil je op de
hoogte blijven van zijn opkomende optredens en muziek,
volg Jordin dan op instagram:
GioLennox of Mr.Rosious

Op de Mr. Kremerschool was de opening van De Week van de Lentekriebels, een landelijke actie. De kinderen van groep 1 t/m 8 leren van
alles over kriebels in je buik, vriendschap, seksualiteit, enz.

NIEUWS
CLUB 4711
Uitslag + stand wintertoernooi Biljartclub 4711
Maandag 11 maart: Mw. T.
Bos – J. van Greuningen 2-0,
M. Verlaan – E. Vernooij
0-2, W. Clements – M. Boelhouwer 0-2
Stand aan kop: M. Zieleman
6-18, B. Worp 6-16, W. Clements 6-15
Uitslag + stand onderlinge
competitie BV Overmeer
Donderdag 14 maart: H.
Stalenhoef – M. Verlaan 3-1,
M. v.d. Velden – T. Otten
3-0, W. Clements – P. van ‘t
Klooster 0-3
Stand aan kop: W. Clements
21-34, P. van ‘t Klooster 2132, M. v.d. Velden 21-30
Uitslag BV De Poedel tegen
BV Overmeer: 7-8
Vrijdag 15 maart: H. Greefhorst – M. v.d. Velden 0-2,
A. v.d. Velden – M. Verlaan
1-3, G. H. Alberts – P. van ‘t
Klooster 2-0, G. Enkelaar –
T. Otten 3-0, G. Vermeulen
– H. Stalenhoef 1-3
Programma
Donderdag 21 maart 19.30
uur: onderlinge competitie
BV Overmeer, maandag 25
maart 19.30 uur: slotronde
wintertoernooi Biljartclub
4711
Overige gegevens
Clubhuis + café-gedeelte
open op vrijdag van 14.30 tot
20.30 uur
Telefoon: 06.20.40.80.58
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